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Os Emirados Árabes Unidos (EAU) são um país árabe que se encontra localizado no golfo pérsico, sendo considerado o quarto país mais pequeno em área, formado por sete 

monarquias soberanas, denominadas emirados, sendo eles Abu Dhabi, Dubai, Xarja, Ajmã, Umm al Quwain, Ras al-Khaimah e Fujeira. Os EAU são um membro do Conselho 

de Cooperação do Golfo (CCG), que é uma organização regional que tem em vista efetuar a coordenação, a integração e a interligação entre os seus Estados membros, 

nomeadamente ao nível económico, sendo composta por seis países do Golfo Pérsico. 

Em termos de população, os dois emirados mais povoados e desenvolvidos são Abu Dhabi e Dubai. Abu Dhabi é o principal emirado em termos de produção de petróleo e da 

indústria do gás dos EAU, sendo considerado o centro industrial e dos hidrocarbonetos, enquanto o Dubai concentra o comércio e os setores financeiro e turístico. Estima-se 

que os EAU tenham cerca de 10% das reservas mundiais de petróleo, o que o torna num dos países mais ricos do mundo. Em termos políticos os EUA são uma monarquia 

constitucional desde 1971 que contemplam uma sucessão ao trono hereditária. Cada um dos emirados tem o seu próprio governo local, sendo a relação entre os governos 

federais estabelecida pela Constituição o que proporciona alguma flexibilidade na distribuição de autoridade. 

O setor dos hidrocarbonetos assume um papel preponderante sendo considerado o principal motor do crescimento da economia que foi construída essencialmente com base 

nos recursos abundantes de petróleo e de gás natural. O país, em 2019, ocupava a oitava posição a nível mundial, em termos de reservas comprovadas de petróleo e ao nível 

de reservas comprovadas de gás natural, mostrando a sua forte posição no mercado.  

 

Quadro 1 Fatores económicos EAU 
 

Indicadores Valor 2019  

Produto Interno Bruto (PIB)  346,9 Mil Milhões € 

PIB per capita 36.123,00 € 

PIB Taxa de Crescimento 

Anual 
-2,6% 

Taxa de Inflação -1,9% 

Taxa de Desemprego 2,3% 

Fonte: The World Bank  
Acedido em março de 2021  

O setor industrial representa 46,2% do PIB e emprega 34% da população ativa, tendo registado ao longo dos últimos anos um crescimento sem precedentes em setores que 

se referem ao processamento de metais, móveis, preparação industrial de produtos alimentares, produção de alumínio, materiais de construção, fertilizantes, indústria 
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petroquímica, fibra de vidro e imobiliário. O setor de petróleo e gás contribuem com 30% do PIB de acordo com as últimas estimativas, tendo registado uma descida gradual 

devido a uma política de diversificação económica bem-sucedida que visa diminuir a excessiva dependência dos recursos petrolíferos, pretendendo desenvolver os setores 

financeiros e turismo.  

No que se refere ao setor terciário, apresenta uma contribuição de 53,1% no PIB e é responsável por empregar 64% da população ativa. Como principais subsetores destacam-

se o comércio internacional, transporte aéreo, atividades financeiras e turismo. O setor de viagens e turismo é o que mais se destaca tendo uma contribuição de 12% do PIB, 

impulsionado principalmente pelo destino Dubai.  

Por último, no que se refere ao setor da agricultura, este possui uma representação diminuta no PIB, 0,7%, e é responsável por empregar apenas 1% da população ativa uma 

vez que maior parte do país é inadequada para a agricultura e pecuária, sendo, por isso, 85% dos alimentos dos EAU importados.  

A população nos EAU tem aumentado ao longo dos anos devido, principalmente, à procura elevada de mão-de-obra nas principais cidades de Abu Dhabi e Dubai, tendo 

atraído trabalhadores de todo o mundo para o setor da construção. A população continuará a crescer exponencialmente à medida que o país continua a desenvolver as suas 

infraestruturas. Atualmente o país conta com uma população de 9,8 milhões de habitantes, sendo que os expatriados representam cerca de 85% da população.  

Os EAU são uma economia aberta com um PIB per capita elevado, sendo o valor estimado relativo a 2019 de 36.123 EUR. No entanto, os salários diferem entre os sete 

emirados demonstrando grandes desigualdades entre ricos e pobres, e os nativos e a população imigrante. De facto, os nativos são mais protegidos e apresentam um estilo 

de vida elevado, ao contrário dos trabalhadores imigrantes que possuem níveis mais baixos. O país possui uma das taxas de desemprego mais baixas do Médio Oriente, com 

o Dubai a possuir o nível de desemprego mais baixo do mundo, e depende fortemente de mão de obra estrangeira, que apresenta uma taxa de desemprego mais baixa 

quando comparada com a força de trabalho nacional.  

Desde a sua fundação até aos dias de hoje, os EAU passaram por um período de rápido desenvolvimento económico e social. Em 2019, estima-se que se tenha verificado um 

crescimento do PIB de 2,6%, perspetivando que a economia possa registar uma contração de 3% em 2020, atendendo à redução do preço e da procura de petróleo e ao 

impacto da rápida disseminação da COVID-19 na procura interna do país e a nível global, estimando-se que em 2021 deve recuperar em 1,3% e 2,2% em 2022. Assim, no que 

respeita ao impacto da COVID-19 nos setores económicos, considera-se que o setor dos serviços sofreu uma diminuição drástica nos subsetores do turismo e transporte e 

comércio internacional, contrariamente ao setor agrícola que foi o mais resiliente à pandemia.  

No que respeita a taxa de inflação, com a introdução de um IVA de 5% registou-se um aumento moderado da inflação, em 2018, no entanto, o país experienciou deflação 

desde 2019, devido, principalmente a uma diminuição contínua dos custos de habitação. A taxa de inflação deve de aumentar para uma taxa positiva de 1,5% em 2021 e 2% 

em 2022. 

Os EAU pretendem continuar a apostar na diversificação da economia e na criação de mais oportunidades para os nacionais através de melhorias na área da educação e do 

aumento do emprego no setor privado, por forma a atrair mais investimento estrangeiro.  
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Os EAU são muito abertos ao comércio internacional, estando entre os mercados mais dinâmicos do mundo, com o comércio exterior a responder por 161% do PIB. O país 

encontra-se entre os 20 maiores exportadores e importadores do mundo, ocupando o 19º em ambos os fluxos, contribuindo com 1,7% nas exportações mundiais e com uma 

quota de 1,4% nas importações, sendo também a maior nação comercial do Médio Oriente.   

O país apresenta-se como a segunda maior economia na região do Golfo Pérsico, correspondendo a uma plataforma económica da área que promove a distribuição, consumo 

e serviços de negócio nos países circundantes. Os EAU são, de facto, uma plataforma dinâmica de sucesso para o comércio global, devido principalmente à sua localização 

estratégica, infraestruturas que estão ao nível dos países mais desenvolvidos e estabilidade e segurança que fazem dos Emirados um local seguro para os investidores no 

mundo árabe, onde também várias empresas aproveitam o facto de ser um dos pontos estratégicos para a reexportação no Médio Oriente, sendo uma porta de entrada para 

o mercado nos países do Golfo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os EAU apresentam uma balança comercial estruturalmente positiva, com as exportações a representarem 92,5% do PIB e as importações 68,5%, em 2019. No ano de 2020, 

a economia dos Emirados, já impactada pelos preços baixos do petróleo, sofreu as consequências da pandemia COVID-19. A produção de petróleo atingiu o mínimo de quase 

uma década durante o terceiro trimestre de 2020, no entanto, o governo implementou extensas medidas de estímulo para sustentar a economia.  

Quadro 2 Balança Comercial de Bens dos EAU 

Indicadores 
2018 

(Mil Milhões €) 

2019 

(Mil Milhões €) 

Exportações (E) 264,4 260,3 

% Exportações no PIB 93% 92,5% 

Importações (I) 215,4 220,7 

% Importações no PIB 66,7% 68,5% 

Saldo (E - I) -49,0 -39,6 

Posição no “ranking” mundial 

Como exportador 78.º - 

Como importador 71.º - 
 

Fonte: International Trade Centre (ITC) 
Acedido em fevereiro de 2021 
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Devido à pandemia COVID-19, o volume de comércio caiu drasticamente em 2020. De acordo com as estimativas do FMI, o volume de exportações de bens e serviços diminuiu 

-11. 9% em relação a 2019, enquanto o volume das importações diminuiu -13,1%. O FMI prevê uma recuperação no volume de comércio em 2021, com as exportações a 

aumentar para 12,7% e as importações para 10,6%. 

No que respeita os principais parceiros comerciais dos EAU, no que concerne as exportações, importa referir que existe uma elevada percentagem de mercados não 

especificados que correspondem a cerca de 40% das exportações. Os principais mercados clientes correspondem à Arábia Saudita que engloba 7,6% das exportações, seguido 

da Índia (4,6%), Iraque (4,3%), Suíça (4,3%) e Omã (3,4%). No âmbito da Europa, para além da Suíça os principais clientes dos EAU que se situam nas vinte primeiras posições 

incluem a Turquia, Bélgica e Reino Unido.  

Em relação aos grupos de produtos exportados pelos EAU, os derivados de petróleo são de longe o maior item de exportação, seguido de pérolas, pedras e metais preciosos; 

plásticos e suas obras; alumínio e suas obras e, por fim, máquinas e equipamentos elétricos.  

Em termos de principais fornecedores, a China ocupa a primeira posição, correspondendo a 15,2% do total, seguindo-se a Índia (10%), Estados Unidos da América (7,5%), 

áreas não especificadas (7,1%), Japão (4,7%) e Alemanha (3,8%). Entre os países europeus que se posicionaram nos vinte principais fornecedores dos EAU em 2019, encontram-

se, para além da Alemanha, o Reino Unido, França, Itália, Suíça e Turquia.  

No que concerne à estrutura das importações, os principais agrupamentos de produtos importados incluem pérolas, pedras e metais preciosos, seguindo-se máquinas e 

equipamentos elétricos, máquinas e equipamentos mecânicos, veículos, automóveis e outros veículos terrestes e combustíveis de óleos minerais. 

Em termos de oportunidades de negócio para os mercados internacionais, os EAU apresentam como setores de destaque infraestruturas, energias renováveis, 

telecomunicações e outros setores relacionados com o meio ambiente, a biotecnologia, a alimentação, as ciências da saúde, a aeronáutica e o tratamento das águas. Existem 

também oportunidades no sector da construção e imobiliário, principalmente num país que continua a construir cidades e um vastíssimo leque de atrações turísticas e 

respetivas estruturas de suporte.  
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Figura 1 Principais clientes dos EAU (2019) Figura 2 Principais fornecedores dos EAU (2019) 

 

 

 7,6% Arábia Saudita 
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 15,2% China 

 10,0% Índia 
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 51,7% Resto do mundo 

Fonte: International Trade Centre (ITC) 
Acedido em março de 2021 
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Os EAU assumem uma posição modesta no comércio internacional português de bens e serviços, no entanto, as trocas comerciais são tradicionalmente benéficas para o 

nosso país.  

Em 2019, os Emirados ocuparam o 39.º lugar enquanto cliente de Portugal, com uma quota correspondente a 0,16% e, enquanto fornecedor os EAU registaram uma quota 

de 0,05% das importações de Portugal, ocupando, assim a 69.º posição. Com um volume total de cerca de 170 milhões de euros, as exportações foram, ainda assim, superiores 

às importações que se ficaram pelos 40 milhões de euros, em 2019, reforçando que os Emirados, como parceiro comercial, têm maior relevância enquanto mercado de 

destino das nossas exportações do que enquanto mercado fornecedor.  

No entanto, entre 2019 e 2020, assistiu-se a uma descida de quase 50% das importações provenientes dos EAU, com as exportações para o país a registarem também um 

decréscimo, menor, de 17,7%. 

Na estrutura das exportações, dos produtos portugueses mais exportados para os EAU, destacam-se os 

veículos e outro material de transporte (15,4% do total), máquinas e aparelhos (14,8%), combustíveis 

minerais (9,3%), minerais e minérios (8,9%) e outros produtos (6,8%). Outros produtos que têm evidenciado 

particular potencial de crescimento, tendo em conta as necessidades de importação dos Emirados, são os 

metais comuns, as matérias têxteis, alguns móveis e respetivas partes, assentos (mesmo transformáveis em 

camas) e suas partes, relógios (de pulso, de bolso e semelhantes) e até mesmo pedras de 

cantaria/construção, cubos, pastilhas etc. podendo aqui encontrar-se nichos com potencial exportador a 

explorar pelas empresas portuguesas. 

Ao nível das importações, os principais grupos de produtos respeitam a combustíveis minerais (56,4% do 

total), plásticos e borracha (23%), produtos químicos (5,7%), máquinas e aparelhos (5%) e matérias têxteis 

(3,5%).  

É igualmente importante referir o aumento de operadores económicos portugueses a exportar para o país, 

que passou de 431 em 2007, para mais de 950 em 2017, correspondendo a um aumento de mais de 120% 

ao longo da última década, o que revela uma evolução positiva reforçando o potencial deste mercado.  

Para as empresas portuguesas os setores com potencial são o dos vinhos e azeite (produtos em que somos 

uma referência), alimentação e retalho (onde é fundamental sermos competitivos em termos de preços), produtos agroalimentares (sector onde a grande maioria dos 

produtos é importada), têxteis, saúde (quer na área do ensino e formação profissional, quer na gestão hospitalar), tratamento de águas, aeronáutica, biotecnologia, no sector 

Quadro 3 Comércio internacional de mercadorias Portugal com 
Macau 

INDICADORES 
2019 

(Milhões €) 

2020 

(Milhões €) 

Importações (E) 40,0 20,0 

Exportações (I) 172,0 141,4 

Saldo (E - I) 132,0 121,4 

Peso do mercado em Portugal 

Importações 0,0% 0,0% 

Exportações 0,3% 0,2% 

Fonte: Instituto Nacional de Estatística (INE) 
Acedido em março de 2021 
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dos veículos autónomos e das energias renováveis, onde o objetivo de criação de cidades sustentáveis energeticamente abre portas a um conjunto de oportunidades para 

empresas nacionais que operam e muito têm investido nesta área.  

Os EAU apresentam-se como um mercado muito maduro, exigente e altamente competitivo, o que faz com que as empresas que queiram exportar para este país, devam 

garantir a qualidade do produto, que corresponde a um ponto forte para Portugal com produtos reconhecidos pela sua qualidade. Assim, é necessário a implementação de 

uma forte atividade comercial e capacidade de persistência, exigindo-se uma visão de médio e longo prazo, quer em termos de tempo de permanência no mercado, como 

em termos do valor do investimento. Assim as excelentes relações de Portugal com os Emirados Árabes Unidos, a localização estratégica e o potencial do Dubai como o maior 

centro de negócios da região e um dos mais atrativos do globo fazem deste emirado um dos pontos com maior interesse para as exportações e investimentos das empresas 

portuguesas. 

Quadro 4 Abordagem ao mercado – EAU 

 

Boas maneiras e a cortesia 
são atributos apreciados.

Os cumprimentos são 
feitos com um aperto de 

mão, contudo, no caso do 
cumprimento a mulheres, 
é recomendável esperar 

que   seja esta a estender a 
mão, caso contrário um 
acenar com a cabeça de 

reconhecimento é 
suficiente.

Os cartões de negócios 
devem estar em árabe e 

inglês, sendo cada face do 
cartão aproveitada para 

esse propósito.

A maioria das negociações 
é feita em inglês.

De modo a que as relações 
comerciais se mantenham, 

o contacto pessoal é 
essencial: as visitas são 

mais eficazes do que 
telefonemas e estes são 
preferíveis aos e-mails.

Os emiratis, por norma, 
negoceiam em USD, uma 
vez que o dirham, moeda 

local, tem uma taxa de 
conversão fixa face ao 

dólar.

Em negócios, o vestuário 
padrão encontra-se na 

forma de vestir ocidental 
(fato e gravata) e 

tradicional emirati 
(kandura e abaya). As 

mulheres devem vestir-se 
com mais modéstia e 

respeitar os locais 
sagrados que exigem que 
tenham a cabeça coberta.

- Nas reuniões, a 
hospitalidade é muito 

importante para os árabes, 
pelo que é recomendável 
não se recusar as ofertas 

de comida e bebida. 

É importante ser pontual, 
contudo não é expectável 

que os interlocutores 
árabes cheguem a horas;

É importante usar o título 
correto com as pessoas 

com quem se fazem 
negócios
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Os Emirados Árabes Unidos possuem um nível baixo de produção nacional de produtos agroalimentares devido a questões geográficas e climáticas, o que leva o país a 

depender fortemente de importações, onde se verifica aproximadamente o dobro do valor das mercadorias importadas do que aquelas que são exportadas. Preparações 

alimentares, arroz e laticínios são categorias de importação particularmente fortes. De facto, o país importa cerca de 90% das suas necessidades alimentares, criando um 

ambiente favorável para os exportadores de vários setores, principalmente setores onde os níveis de autossuficiência são particularmente baixos, onde se destaca a indústria 

das carnes, frutas e vegetais.  

Os principais fatores que afetam o mercado agroalimentar nos EAU referem-se principalmente ao rápido aumento da população que resulta num aumento da procura de 

alimentos; alto nível de internacionalização da população que gera uma procura por diversos tipos de alimentos no país; e tradições alimentares do Golfo e práticas 

muçulmanas que resulta num preconceito para peixes, aves, arroz, iogurte e pães do estilo do golfo e que cria restrições a certos alimentos, como carne de porco e álcool. 

O setor da carne nos EAU possui algumas restrições derivado do facto do Islão ser a religião oficial, o que faz com que a carne e produtos que usem partes de animais como 

ingrediente, tenham de ter em atenção dois aspetos: requisitos de certificação halal e restrições na venda de carne de porco. A expressão halal significa “permitido”, devendo 

a carne vendida no país possuir o certificado, que estabelece que os produtos cárneos não podem contrariar os ditames e princípios da lei islâmica. A certificação Halal oferece 

garantias que o alimento foi processado seguindo os mandamentos reconhecidos no Corão, que, no caso da carne, se refere à forma como o animal foi abatido.  

No que se refere à carne de porco, o seu consumo é proibido na religião muçulmana pelo Alcorão (com exceção de certas circunstâncias extraordinárias). A carne, portanto, 

não é consumida pelos muçulmanos nos Emirados Árabes Unidos, que constituem a maioria da população. No entanto, ao contrário de alguns países vizinhos, carne de porco 

e produtos que contêm carne de porco podem ser importados e vendidos nos Emirados Árabes Unidos, embora seja um produto altamente regulamentado. Esses produtos 

são considerados “produtos especiais” sendo necessário solicitar permissão para a sua comercialização e a presença de carne de porco deve ser declarada no rótulo. Os 

produtos suínos só podem ser vendidos em certas lojas específicas.  

O consumo de carne nos EAU tem apresentado um crescimento contínuo ao longo dos últimos anos, estando maioritariamente relacionado com o aumento da população. A 

carne de aves é a mais consumida no mercado, seguida da carne ovina, onde se destaca a carne de carneiro, e a carne de bovino. Apesar da sua proibição, ainda há um 

mercado para o consumo da carne de porco, ocupando o último lugar no ranking das principais carnes consumida. Ao nível das trocas comerciais denota-se que a carne de 

aves é a que apresenta um maior volume de importação, seguida da carne bovina e carne ovina; enquanto a carne suína possui uma quantidade de importação bastante baixa 

quando comparada com os outros setores. A maioria dos produtos de carne fresca importada dos Emirados são provenientes do Brasil, Austrália, Índia e Estados Unidos da 

América, e em menor volume da Europa.  

A produção nacional de carne fresca nos Emirados Árabes Unidos tem aumentado constantemente nos últimos anos, mas o mercado é liderado principalmente por 

importações. A produção de carne de frango dos Emirados Árabes Unidos é a maior em termos de volume, constituindo apenas 11% da procura total de carne de aves do 
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país. As exportações do país neste setor não são muito significativas, no entanto, a carne de aves é a que apresenta um maior volume de exportação juntamente com a carne 

bovina e caprina, embora com um volume bastante baixo. 

Os consumidores nos EAU são uns dos mais diversificados entre os países do Golfo, uma vez que a maioria da população consiste em imigrantes e apenas 11,5% da população 

é nativa do país. Este facto, influencia, obviamente, o comportamento da população enquanto consumidores. De um modo geral, existem dois tipos de consumidores: por 

um lado, os expatriados ocidentais e a população local, que procuram qualidade, mas, nos últimos anos, tornaram maior consciência do fator preço. Por outro lado, cerca de 

60% da população são expatriados de países asiáticos, com baixo poder de compra. 

No setor da carne, a cozinha tradicional do país envolve carne fresca mais concretamente, carne de cordeiro e cabra, mas devido ao fluxo elevado de estrangeiros, os hábitos 

de consumo têm alterado, inclusive com a introdução de diferentes tipos de carnes frescas, como aves, que é agora a carne com maior nível de produção e consumo no país. 

De facto, os consumidores nos EAU gastam a maioria dos seus recursos em carne, o que demonstra a importância da carne fresca nos padrões dietéticos dos Emirados. 

Os consumidores dos Emirados são bastante exigentes no que respeita a qualidade da carne, existindo uma procura por produtos premium, principalmente no grupo de 

pessoas com maiores possibilidades financeiras, privilegiando a carne produzida localmente, como é o caso da carne de borrego, que é consumida em ocasiões especiais 

como festivais. O estatuto de carne premium é dado à carne ovina e bovina e refere-se à técnica usada para o abate, corte da carne e suculência, sendo percecionados como 

produtos de alta qualidade com valor acrescentado para a saúde. 

O consumo da carne nos EAU é influenciado pelo rápido crescimento da população e, mais recentemente, pela procura de produtos de carne com uma abordagem mais 

saudável. Além disso, o aumento do rendimento disponível, bem como o foco na conveniência, também desempenham um papel na determinação do consumo de carne 

fresca. Os consumidores dos Emirados compram carne baseada em vários fatores que incluem a “frescura” dos produtos e a forma como é promovido, segurança e 

rastreabilidade, e demonstram uma preferência superior por produtos de carne que detenham o certificado halal, que é cada vez mais usado como uma ferramenta de 

marketing.  

Nos últimos anos, tem se assistido a uma tendência pela procura de produtos de carne que tenham uma abordagem mais saudável, referindo-se a carne que não contenha 

hormonas e antibióticos, demonstrando que os consumidores dos Emirados preocupam-se com questões de saúde. Este facto estende-se, igualmente, a um maior interesse 

na carne de animais que são criados de forma orgânica, criando uma procura por novos segmentos de produtos alimentares.  

Os expatriados ocidentais e os locais têm preferência por marcas reconhecidas internacionalmente, no entanto, há também um nicho de mercado para os produtos gourmet, 

devido à escassez de lojas selecionadas no Conselho de Cooperação do Golfo. 

Entre os países do Golfo Pérsico, os Emirados Árabes Unidos são claramente líderes no que se refere a comércio online, que representa 4,2% do setor do retalho, estimando-

se que o e-commerce cresça em média 23% até 2022. A pandemia da COVID-19, acelerou os níveis de adoção de transações do comércio eletrónico, mostrando que é uma 

tendência dominante no mercado.  
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Os Emirados Árabes Unidos são um mercado atraente para marcas de luxo, com o Dubai a representar 30% do mercado de luxo do Médio Oriente. Como já foi referido, no 

mercado alimentar dos Emirados, devido à combinação de tantos estrangeiros e a afluência de vários residentes no país, transformou-o num país com paladar internacional, 

que exige uma grande variedade de comidas internacionais.  

Para a entrada de novas marcas do setor da carne nos Emirados, é necessário ter em atenção o facto de este possuir regras restritas relacionadas com a sua importação, e 

apresenta uma concorrência forte, como o Brasil e Estados Unidos da América. No entanto, apresenta como pontos fortes o facto de o consumo de carne estar a aumentar, 

tendo como oportunidades, a internacionalização da cozinha dos Emirados o que traz uma maior seleção de pratos à base de carnes e tipos de carnes e o aumento do 

reconhecimento dos produtos de carne premium da Europa, constituindo, assim, um mercado estratégico de aposta. 

  

A carne de bovinos é o terceiro tipo de carne mais consumida pela população nos EAU, com um consumo per capita anual de 5,64 kg (Food and Agriculture Organization, 

2013). O país demonstra um saldo da balança comercial estruturalmente negativo, tendo importado, em 2019, cerca de 266 milhões de euros, e exportado, apenas, 6 milhões 

de euros de “carnes de animais da espécie bovina, frescas ou refrigeradas” e, na categoria de “carnes de animais da espécie bovina, congeladas” importou cerca de 530 

milhões de euros e exportou cerca de 380 milhões de euros, demonstrando que o país é muito dependente das importações desta categoria de carne.  

Salienta-se, principalmente, as trocas de carne de bovinos congelada que ocupa a 1.ª posição como produto exportado e a 2.ª como produto importado. De 2018 para 2019 

(dados disponíveis mais recentes), esta categoria apresentou um aumento exponencial tanto das importações como exportações, de 114,3% e 329,9%, respetivamente. A 

categoria de carne de bovinos fresca ou refrigerada ocupa o 4.º lugar tanto nas importações como exportações, tendo, também, apresentado um aumento de 9,8% e 32%, 

respetivamente, entre 2018 e 2019.  

No grupo das importações de carne de bovinos fresca ou refrigerada (0201), destacam-se as tipologias de “carnes desossadas de bovinos, frescas ou refrigeradas” (020130) 

e “carnes de bovinos, não desossadas, frescas ou refrigeradas (exceto carcaças e meias carcaças)” (020120) que representam 57,1% e 33,9% das importações, respetivamente, 

com a tipologia “carcaças e meias carcaças, de bovinos, frescas ou refrigeradas” (020110) a ocupar a última posição, tendo representado apenas 9% das importações em 

2019, no entanto, foi a tipologia que registou o maior aumento, de 36,7%. 

Nesta categoria de carne os principais fornecedores são o Paquistão que reúne 32,3% do total das importações de carnes da espécie bovina frescas ou refrigeradas, seguindo-

se a Austrália (20,2%) e Brasil (14,7%). 

No que respeita as exportações, apesar de os EAU apresentarem um volume baixo de exportações, 48,3% corresponde à tipologia “carcaças e meias carcaças, de bovinos, 

frescas ou refrigeradas” 020110) e 32,1% refere-se a “carnes desossadas de bovinos, frescas ou refrigeradas” (020130), sendo estas as mais exportadas. A tipologia “carnes 
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de bovinos, não desossadas, frescas ou refrigeradas (exceto carcaças e meias carcaças)” (020120) apresenta o valor mais baixo de exportação, com uma quota de 19,6%, 

tendo sido a única tipologia a apresentar um decréscimo no valor das exportações, de 20,5%, no período entre 2018 e 2019. 

As exportações do país dirigem-se principalmente para Omã, que representa 60,9% do total, Paquistão (11,8%) e Índia (8%), demonstrando que os principais clientes dos EAU 

correspondem aos países do Médio Oriente, pela sua proximidade geográfica e cultural. 

No que respeita a categoria de carne de bovinos congelada, e, tendo em conta as importações, denota-se que os EAU importam principalmente “carnes desossadas de 

bovinos congeladas” (020230) que representa 97% do total, correspondendo à única tipologia, no grupo da carne de bovinos congelada, a contribuir para o aumento total no 

valor das importações desta categoria, uma vez que registou um aumento de 124,1%.  

As restantes tipologias apresentam valores mais baixos de importação, com a tipologia “carnes de bovinos, não desossadas congeladas (exceto carcaças e meias carcaças)” 

(020220) a aglomerar 2,7% do total e a apresentar uma diminuição de 11,6% e a tipologia “carcaças e meias carcaças, de bovinos, congeladas” (020210) possui uma quota de 

apenas 0,3%, tendo também apresentado um decréscimo no valor das importações, de 16,7%, no período entre 2018 e 2019.  

O Brasil apresenta-se como o maior fornecedor desta categoria de carne para os EAU representando 75,2% do total, seguindo-se a Índia (10,7%) e Estados Unidos da América 

(6,8%).  

Em relação às exportações, 99,4% refere-se à tipologia “carnes desossadas de bovinos congeladas” (020230), que tal como aconteceu nas importações, foi a única tipologia 

que apresentou um aumento substancial do valor das exportações, entre 2018 e 2019, de 343,2%. As restantes tipologias possuem uma representatividade reduzida, na 

estrutura das exportações, onde 0,4% corresponde à tipologia “carnes de bovinos, não desossadas congeladas (exceto carcaças e meias carcaças)” (020220) que apresentou 

um decréscimo de 32,9% entre 2018 e 2019, e 0,2% diz respeito a “carcaças e meias carcaças, de bovinos, congeladas” (020210), que corresponde à tipologia menos importada 

pelo país. 

O principal cliente dos EAU de carnes de bovinos congeladas é a República Islâmica do Irão que representa 95,4% do total das exportações.  
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Quadro 5 Importações e Exportações de carne de animais da espécie bovina no EAU // Valores em milhões de euros 
 

CÓDIGO TIPOLOGIA 

2018 2019 * 
EVOLUÇÃO  

(18 – 19) 

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 
263,0 100,0 5,7 100,0 -257,3 288,8 100,0 7,5 100,0 -281,3 9,8% 32,0% 

020110 Carcaças e meias carcaças, de bovinos, frescas ou refrigeradas 18,9 7,2 2,7 47,5 -16,2 25,9 9,0 3,6 48,3 -22,2 36,7% 34,2% 

020120 
Carnes de bovinos, não desossadas, frescas ou refrigeradas 

(exceto carcaças e meias carcaças) 
85,8 32,6 1,8 32,5 -84,0 97,9 33,9 1,5 19,6 -96,5 14,1% -20,5% 

020130 Carnes desossadas de bovinos, frescas ou refrigeradas 158,2 60,2 1,1 20,0 -157,1 165,0 57,1 2,4 32,1 -162,6 4,3% 112,0% 

0202 Total - Carnes de animais da espécie bovina, congeladas 268,3 100,0 96,1 100,0 -172,2 574,8 100,0 413,1 100,0 -161,7 114,3% 329,9% 

020210 Carcaças e meias carcaças, de bovinos, congeladas 2,1 0,8 0,7 0,8 -1,3 1,7 0,3 0,7 0,2 -1,0 -16,7% -4,8% 

020220 
Carnes de bovinos, não desossadas congeladas (exceto 

carcaças e meias carcaças) 
17,3 6,4 2,7 2,8 -14,6 15,3 2,7 1,8 0,4 -13,5 -11,6% -32,9% 

020230 Carnes desossadas de bovinos congeladas 248,9 92,8 92,7 96,4 -156,3 557,8 97,0 410,6 99,4 -147,2 124,1% 343,2% 

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

*Não existem dados de 2020 

O consumo de carne suína é proibido na religião muçulmana que constitui a maioria da população dos EAU. No entanto, os estrangeiros podem adquirir e consumir carne 

de porco, ainda que não seja fácil de conseguir. 

Esta categoria de carne é a menos consumida no país, sendo, por isso, que ocupa o 5.º lugar nas importações do país, com um valor de 30 milhões de euros, apresentando 

um saldo negativo em todas as tipologias. No período compreendido entre 2018 e 2019, contata-se que as importações de carne de porco registaram um ligeiro aumento de 

1,2% e as exportações apresentaram uma contração de 22%. 
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Na estrutura das importações é possível verificar os seguintes factos: 

➢ A tipologia “carnes de animais da espécie suína (exceto carcaças e meias carcaças, pernas, pás e respetivos pedaços, não desossados), congeladas” representa 66,3% 

das importações do país, tendo apresentado um aumento de 1,7%; 

➢ “pernas, pás e respetivos pedaços, não desossados, de animais de espécie suína, congeladas” (020322) – 25,7% do total, com um aumento de 14,4%; 

➢ “pernas, pás e respetivos pedaços, não desossados, de animais de espécie suína, frescos ou refrigerados” (020312) – com uma quota de 4%, com um decréscimo de 

7,8%; 

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

uma quota de 2,7%, tendo também apresentado uma contração de 27,6%, entre 2018 e 2019. 

Assim, constate-se que os EAU importam principalmente carne de animais da espécie suína congelada, que corresponde à tipologia que contribuiu para o aumento do valor 

total das importações de carne de porco, sendo que a categoria de carne de espécies suína fresca ou refrigerada possui uma representatividade reduzida, tendo apresentado 

um decréscimo no valor das importações em todas as suas tipologias.  

Nesta categoria de carne, o Brasil apresenta-se novamente como o maior fornecedor, representando 51,4% do total, seguindo-se a Austrália (11,3%) e Índia (7,8%). 

Apesar de os EAU apresentarem um saldo negativo nesta categoria, regista, ainda, um valor de exportações de carne suína de cerca de 1 milhão de euros. As principais 

tipologias exportadas correspondem às “carnes de animais da espécie suína (exceto carcaças e meias carcaças, pernas, pás e respetivos pedaços, não desossados), congeladas” 

(020329) que representa 43,8% do total, “carnes de animais da espécie suína (exceto carcaças e meias carcaças, pernas, pás e respetivos pedaços, não desossados), frescas 

ou refrigeradas” (020319) com uma quota de 21,6% e “pernas, pás e respetivos pedaços, não desossados, de animais de espécie suína, congeladas” (020322) que representa 

16,9% do total.  

Os seus principais clientes são o Afeganistão que engloba 23,5% do total das exportações, seguindo-se Omã (19,6%) e Somália (11,7%). Tendo em conta o que foi referido, 

verifica-se que os EAU demonstram uma preferência por carne de animais da espécie suína congelada visto que é a categoria que apresenta um maior valor de importações 

e exportações. 
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Quadro 6 Importações e Exportações de carne de animais da espécie suína nos EAU // Valores em milhões de euros 
 

CÓDIGO TIPOLOGIA 

2018 2019 * 
EVOLUÇÃO  

(18 – 19) 

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 
32,9 100,0 1,3 100,0 -31,6 33,3 100,0 1,0 100,0 -32,3 1,2% -22,0% 

0203 Total - Carnes de animais da espécie suína, frescas, refrigeradas 3,0 9,2 0,2 15,4 -2,8 2,4 7,2 0,3 32,5 -2,1 -20,8% 64,9% 

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

refrigeradas 
0,3 1,0 0,0 2,8 -0,3 0,2 0,5 0,1 7,3 -0,1 -51,3% 102,7% 

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

espécie suína, frescos ou refrigerados 
1,4 4,4 0,0 1,9 -1,4 13,4 4,0 0,0 3,5 -13,3 -7,8% 44,0% 

020319 

Carnes de animais da espécie suína (exceto carcaças e meias 

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

ou refrigeradas 

1,3 3,8 0,1 10,6 -1,1 0,9 2,7 0,2 21,6 -0,7 -27,6% 58,6% 

0203 Total - Carnes de animais da espécie suína, congeladas 29,9 90,8 1,1 84,6 -28,8 30,9 92,8 0,7 67,5 -30,2 3,4% -37,7% 

020321 Carcaças e meias carcaças, de animais da espécie suína, congeladas 0,7 2,0 0,4 27,0 -0,3 0,2 0,7 0,1 6,9 -0,2 -64,3% -80,0% 

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

espécie suína, congeladas 
7,5 22,8 0,1 9,8 -7,4 8,6 25,8 0,2 16,9 -8,4 14,4% 34,1% 

020329 

Carnes de animais da espécie suína (exceto carcaças e meias 

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

congeladas 

21,7 66,0 0,6 47,8 -21,1 22,1 66,3 0,4 43,8 -21,6 1,7% -28,6% 

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

*Não existem dados de 2020 

 

 

 



  

18 

A carne ovina e caprina corresponde ao segundo tipo de carne mais consumida pela população dos EAU, ficando atrás da carne de aves, ocupando a 3.ª posição nos tipos 

de carnes mais importadas e exportadas. Tal como se verificou nas categorias de carne apresentadas anteriormente, os EAU apresentam igualmente um saldo negativo da 

balança comercial de carnes de animais da espécie ovina e caprina, sendo que é possível verificar que, entre 2018 e 2019, tanto as importações como exportações 

apresentaram um aumento de 4,7% e 19,6%, respetivamente.  

Ao nível das importações, o país apresenta a seguinte ordem de importação: 

➢ “carcaças e meias carcaças, de ovinos, frescas ou refrigeradas (exceto borrego)” (020421) – 26,7% com um aumento de 3,2%, entre 2018 e 2019; 

➢ “carnes de caprinos, frescas, refrigeradas ou congeladas” (020450) – 25,1%, com um aumento de 7%; 

➢ “carcaças e meias carcaças de borrego, frescas ou refrigeradas” (020410) – 24,3% com um aumento de 19,1%; 

➢ “carnes não desossadas de ovinos (exceto carcaças e meias carcaças), frescas ou refrigeradas” (020422) – 9,2%, aumento de 9%.  

No geral, verifica-se uma preferência por carnes de caprinos e carnes de animais da espécie ovina, frescas ou refrigeradas que registaram um aumento das suas importações, 

sendo que o conjunto de carnes de ovinos congeladas apresenta um valor mais baixo de importação pelo país, correspondendo também à categoria que apresentou um 

decréscimo no valor das importações, entre 2018 e 2019.  

A Austrália apresenta-se como o maior fornecedor desta categoria de carne, absorvendo 44,2% do total, seguindo-se a Índia (21,8%) e Etiópia (12,3%).  

No que respeita as exportações, verifica-se que seguem um padrão contrário ao das importações. Assim, é possível perceber que a tipologia “carnes de caprinos, frescas, 

refrigeradas ou congeladas” (020450) é a mais exportada, com uma quota de 41,8%, seguindo-se “carcaças e meias carcaças de borrego, frescas ou refrigeradas” (020410) 

que representa 15% do total e “carnes não desossadas de ovinos (exceto carcaças e meias carcaças), congeladas” (020442) com uma quota de 14,9%. O conjunto das carnes 

de ovinos congelada aglomera um valor mais elevado de exportação, no entanto, a maioria das suas tipologias apresentaram um decréscimo de 22,3%no valor das 

exportações, entre 2018 e 2019.   

As exportações dos EAU dirigem-se maioritariamente para Omã que representa 56% do total, seguindo-se o Iraque (9,1%) e Koweit (7,1%).  
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Quadro 7 Importações e Exportações de carne da espécie ovina e caprina nos EAU // Valores em milhões de euros 
 

CÓDIGO TIPOLOGIA 

2018 2019 * 
EVOLUÇÃO  

(18 – 19) 

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 
326,9 100,0 6,3 100,0 -320,6 342,2 100,0 7,5 100,0 -334,6 4,7% 19,6% 

 
Total - Carnes de animais da espécie ovina, frescas ou 

refrigeradas 
201,6 61,7 0,6 9,9 -200,9 219,1 64,0 1,9 24,7 -217,2 8,7% 196,7% 

020410 Carcaças e meias carcaças de borrego, frescas ou refrigeradas  69,7 21,3 0,2 2,7 -69,5 83,0 24,3 1,1 15,0 -81,9 19,1% 552,6% 

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

(exceto borrego) 
88,5 27,1 0,2 2,4 -88,4 91,4 26,7 0,4 5,0 -91,0 3,2% 148,0% 

020422 
Carnes não desossadas de ovinos (exceto carcaças e meias 

carcaças), frescas ou refrigeradas 
29,0 8,9 0,3 4,1 -28,8 31,5 9,2 0,3 3,7 -31,2 8,6% 9,7% 

020423 Carnes de ovinos, desossadas, frescas ou refrigeradas 14,3 4,4 0,0 0,7 -14,3 13,1 3,8 0,1 1,0 -13,1 -8,2% 60,0% 

 Total - Carnes de animais da espécie ovina, congeladas 45,1 13,8 3,3 51,7 -41,9 37,3 10,9 2,5 33,6 -34,7 -17,5% -22,3% 

020430 Carcaças e meias carcaças de borrego, congeladas  7,7 2,3 0,4 5,8 -7,3 8,4 2,5 0,3 4,6 -8,1 10,1% -5,7% 

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

borregos) 
5,3 1,6 0,2 2,6 -5,1 3,2 0,9 0,6 7,6 -2,6 -40,1% 245,5% 

020442 
Carnes não desossadas de ovinos (exceto carcaças e meias 

carcaças), congeladas 
19,9 6,1 1,3 20,4 -18,7 17,8 5,2 1,1 14,9 -16,6 -10,9% -12,5% 

020443 Carnes de ovinos, desossadas, congeladas  12,3 3,8 1,4 22,8 -10,8 7,9 2,3 0,5 6,5 -7,4 -35,6% -66,1% 

020450 
Total - Carnes de caprinos, frescas, refrigeradas ou 

congeladas 
80,2 24,5 2,4 38,3 -77,8 85,9 25,1 3,2 41,8 -82,7 7,0% 30,3% 

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

*Não existem dados de 2020 
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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 o 7.º lugar nas importações de produtos de carne dos EAU e 6.º lugar como produto exportado, apresentando um saldo da balança comercial negativo na maioria das 

tipologias.  

No período entre 2018 e 2019, o país apresentou um aumento no valor das importações de 19% e as exportações aumentaram em 86,9%.  

O país apresenta a seguinte ordem de importação, com a respetiva representação:  

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

(021019) – 45,5% do total; 

➢ “carnes de bovinos, salgadas ou em salmoura, secas ou fumadas” (021020) – 30,6%; 

➢ “barrigas (entremeadas) e seus pedaços, da espécie suína, salgados ou em salmoura, secos ou fumados” (021012) – 12%; 

➢ “pernas, pás e respetivos pedaços, não desossados, de suínos, salgados ou em salmoura, secos ou fumados” (021011) – 11,3%.  

As tipologias referidas apresentam valores de importação mais relevantes, denotando-se uma maior importação de carne e miudezas de suínos.  A Itália apresenta-se como 

principal fornecedor dos EAU, sendo responsável por 27,1% das importações do país, seguindo-se os Estados Unidos da América (19,5%) e Países Baixos (11,6%). 

Ao nível das exportações, verifica-se que o país apresenta um valor baixo nas transações desta categoria, no entanto, destacam-se as tipologias “outras” (021099) que 

representa 37,9% do total, seguindo-se “carnes de bovinos, salgadas ou em salmoura, secas ou fumadas” (021020) que representa 33,2% 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) corresponde a 14,2% do total.   

Outras tipologias exportadas correspondem a “barrigas (entremeadas) e seus pedaços, da espécie suína, salgados ou em salmoura, secos ou fumados” (021012) 12,2% e a 

tipologia “pernas, pás e respetivos pedaços, não desossados, de suínos, salgados ou em salmoura, secos ou fumados” (021011) que representa 2,5% do total, apresentando-

se, assim, como as principais tipologias exportadas. 

Os principais clientes do país dirigem-se maioritariamente para países do Golfo Pérsico, mais concretamente, Omã que representa 32,5% do total das exportações dos EAU, 

seguindo-se Kuwait (20,1%) e Afeganistão (20%). 
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Quadro 8 Importações e exportações de carne e miudezas, comestíveis, salgadas ou em salmoura nos EAU // Valores em milhões de euros 
 

CÓDIGO TIPOLOGIA 

2018 2019 * 
EVOLUÇÃO  

(18 – 19) 

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 

7,5 100,0 0,8 100,0 -6,7 8,9 100,0 1,5 100,0 -7,4 19,0% 86,9% 

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

ou em salmoura, secos ou fumados 
1,7 22,7 0,0 5,8 -1,6 1,0 11,3 0,0 2,5 -1,0 -40,7% -19,1% 

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

em salmoura, secos ou fumados 
0,9 11,5 0,1 8,6 -0,8 1,1 12,0 0,2 12,2 -0,9 24,7% 166,7% 

021019 

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

pernas, pás e respetivos pedaços, não desossados, barrigas 

"entremeadas" e seus pedaços) 

2,8 37,8 0,0 5,6 -2,8 4,0 45,5 0,2 14,2 -3,8 43,4% 373,3% 

021020 Carnes de bovinos, salgadas ou em salmoura, secas ou fumadas 2,0 26,7 0,2 30,0 -1,7 2,7 30,6 0,5 33,2 -2,2 36,6% 107,1% 

021099 Outras 0,1 1,3 0,4 50,0 0,3 0,0 0,5 0,6 37,9 0,5 -54,0% 41,5% 

Fonte: International Trade Centre (ITC) 
Acedido em março de 2021 
*Não existem dados de 2020 
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Em Portugal, apesar dos efeitos provocados pela pandemia COVID-19, registou-se um aumento de 2,5% das exportações do setor agroalimentar, quando comparado com o 

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

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

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

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

Ao nível das trocas comerciais de produtos de carne entre Portugal e os EAU denota-se que não existe uma forte relação entre os dois mercados, no entanto, Portugal, em 

2019, exportou um total de cerca de 77 mil euros de produtos de carne para os EAU, destacando-se principalmente a carne de aves, e a categoria carnes e miudezas, 

comestíveis, salgadas ou em salmoura, secas ou fumadas; farinhas e pós comestíveis, de carnes ou de miudezas na tipologia “carnes de suínos, salgadas ou em salmoura, 

secas ou fumadas (exceto pernas, pás e respetivos pedaços, não desossados, barrigas "entremeadas" e seus pedaços)” (021019).  

Em 2020, segundo os dados preliminares do Instituto Nacional de Estatísticas (INE), Portugal exportou apenas “carnes de animais da espécie suína (exceto carcaças e meias 

carcaças, pernas, pás e respetivos pedaços, não desossados), frescas ou refrigeradas” (020319), não sendo apresentadas exportações nas restantes tipologias.  

Não se verifica trocas comerciais de carne de animais da espécie bovina, suína, ovina e caprina entre Portugal e os EAU, no entanto, como se verificou com a informação 

apresentada anteriormente, os EAU apresentam um saldo negativo em todas as categorias de carne, mostrando que o país não é autossuficiente para satisfazer a procura 

tendo que recorrer a importações de mercados internacionais, constituindo, assim, um mercado de aposta para a entrada de produtos de carne de Portugal.  

Os EAU são um mercado com uma concorrência forte com o Brasil, Austrália, Índia e EUA a liderar o ranking de principais fornecedores de carne, sendo este o ponto fraco 

para o acesso ao mercado. Para além disso, apesar de ter havido um incremento considerável nas exportações de produtos agroalimentares de Portugal os EAU, é, ainda 

insuficiente a visibilidade dos produtos portugueses nos locais de distribuição e venda ao público. No entanto, os produtos europeus possuem uma imagem associada à 

qualidade, constituindo como ponto forte para a aposta de produtos portugueses no mercado dos EAU. 
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Quadro 9 Trocas comerciais de carne entre Portugal e os EAU // Valores em milhares de euros 
 

CÓDIGO TIPOLOGIA 

2019 2020 * 
EVOLUÇÃO  

(19 – 20) 

IMPORT EXPORT 
SALDO 

EUR 

IMPORT EXPORT 
SALDO 

EUR 
IMPORT EXPORT 

VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % 

0201 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 0 0 0 0 0 0,0 100,0 0,0 --- 100% 

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 0,0 100,0 0,0 --- 100% 

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 2,6 100,0 2,6 0 0 0 0 0 --- -100% 

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 2,6 100,0 2,6 0 0 0 0 0 --- -100% 

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

Fonte: Instituto Nacional de Estatística (INE) 
Acedido em março de 2021 
*Dados preliminares  
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A União Europeia (UE) e os EAU desenvolveram ao longo dos anos uma relação diplomática centrada em interesses políticos e regionais comuns. Nos EAU estão localizadas 

embaixadas de cerca de 26 países da UE o que demonstra a existência de uma relação consolidada. 

O quadro para a cooperação económica e política entre a UE e os países do Conselho de Cooperação do Golfo, no qual os EAU faz parte, é fornecido pelo Acordo de Cooperação 

não preferencial de 1988, que tem como objetivo melhorar as relações comerciais e a estabilidade numa parte estratégica da Europa. Neste acordo não há isenções/reduções 

das taxas dos direitos aduaneiros, vigorando entre as partes o tratamento de nação mais favorecida (Most Favoured Nation – MFN). O Conselho de Cooperação da UE e do 

Golfo lançaram negociações para um Acordo de Livre Comércio, no entanto, encontram-se suspensas desde 2008.  

A UE e os EAU têm um interesse comum em garantir a estabilidade na região do Médio Oriente, provando ser um parceiro sólido e confiável para a UE em várias áreas, 

incluindo combate ao terrorismo, setor energético, meio ambiente, alterações climáticas e diálogo económico.  

Com o intuito de promover a relação entre Portugal e os EAU, encontram se em vigor os seguintes acordos e instrumentos de cooperação bilaterais: acordo sobre cooperação 

económica; convenção para eliminar a Dupla Tributação e prevenir a fraude e a evasão em matéria de impostos sobre rendimento e acordo sobre a Promoção e a Proteção 

Recíproca de Investimentos. 

Os EAU possuem uma das políticas de comércio internacional mais abertas da região, apresentando apenas restrições à importação de um número reduzido de produtos por 

razões de saúde, segurança e ordem pública; no entanto, importa referir uma importante barreira não tarifária no acesso a este mercado (como acontece com outros países 

árabes), a legislação exige que a venda de qualquer mercadoria importada tenha que ser efetuada ao abrigo de agente/representante comercial/importador/distribuidor 

local.  

Recomenda-se, que os exportadores contactem os respetivos agentes/importadores no mercado para se certificarem das normas exigidas em cada momento. A entidade 

responsável no país é a Emirates Authority for Standardization and Metrology (ESMA).  

No âmbito dos produtos de origem animal (ex.: carnes; lacticínios; ovos), as empresas portuguesas devem previamente inquirir junto da Divisão de Internacionalização e 

Mercados (DIM) e da Direção-Geral de Alimentação e Veterinária (DGAV) em Portugal, sobre a possibilidade de realizar a exportação dos seus produtos para os EAU. Importa 

referir que Portugal apenas tem acordos para exportar carne e produtos cárneos de ovinos e/ ou caprinos e carne e produtos cárneos de aves de capoeira, não sendo permitido 

a exportação de carne de bovino. 

https://www.esma.gov.ae/en-us/ESMA
https://www.dgav.pt/
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Para exportar produtos do setor alimentar é necessário os documentos que se encontram no quadro infra.  

Quadro 10  Documentação para exportação de produtos alimentares - EAU 

 

 

O Quadro 11 apresenta os procedimentos gerais de exportação de carne entre Portugal e os EAU.  

 

 

Documentação habitual (fatura 
comercial, documentos de 

transporte, etc.), a cargo do 
despachante oficial das empresas.

Certificação halal que estabelece 
que os bens a exportar, não 

podem contrariar os princípios da 
lei islâmica, sendo que em Portugal 

a certificação pode ser efetuada 
juntos das entidades Comunidade 
Islâmica de Lisboa (CIL) e Instituto 
Halal de Portugal (IHP). Deverá ser 

remetida uma “Packing List”, ou 
seja, um documento em formato 

Excel, da relação de todos os 
produtos que são exportados a 
coberto do mesmo certificado.

Toda a documentação de 
exportação de produtos para os 

países árabes terá de ser legalizada 
pela Câmara de Comércio e 
Indústria Árabe-Portuguesa 

(CCIAP) e, no caso dos EAU, terá 
ainda de ser legalizada pelo 

Ministério dos Negócios 
Estrangeiros português, na Direção 

de Serviços de Administração e 
Proteção Consulares, da Direção-
Geral dos Assuntos Consulares e 
das comunidades portuguesas, e 

pela Embaixada dos Emiratos 
Árabes Unidos em Portugal.

https://halal.pt/
http://www.cciap.pt/
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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

 

Quadro 11 Procedimentos gerais de exportação 

 

Fonte: Direção-Geral de Alimentação e Veterinária 
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Para exportar para o EAU é obrigatório o cumprimento de condições adicionais às da UE, no que respeita “Carne e Produtos Cárneos de Ovinos e/ou Caprinos” que se 

encontram descritas no quadro infra.  

Quadro 12 Requisitos para exportação – Carne e produtos cárneos de ovinos e caprinos 

Carne e 

Produtos 

Cárneos 

de Ovinos 

e Caprinos 

 

Para estes produtos Portugal tem que garantir que: 

1. Tem um sistema que permite a monitorização e inspeção dos estabelecimentos de produção de carne e produtos cárneos. 
2. Tem um sistema de alerta, a fim de identificar as doenças epidémicas, especialmente as doenças de notificação obrigatória, bem como um sistema 

de alerta rápido e de rastreabilidade em caso de infeção, de acordo com as normas da OIE. 
3. A carne foi derivada de animais, provenientes de explorações que foram oficialmente aprovadas e que são regularmente monitorizadas pelos 

serviços veterinários oficiais para verificar o cumprimento das atuais normas da União Europeia. 
4. A carne foi obtida a partir de matadouros oficialmente autorizados, e os animais foram sujeitos a inspeção veterinária antes e depois do abate 

pela autoridade sanitária competente. 
5. A carne foi manipulada e processada em estabelecimentos aprovados, que aplicam um sistema de Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controlo 

(HACCP), de acordo com as normas da UE. 
6. A carne e os produtos cárneos foram embalados e transportados em condições de higiene adequadas evitando qualquer risco de contaminação. 
7. A carne e os produtos cárneos são próprios para o consumo humano. 

 

Para além de atestar o cumprimento destas condições, em certificado próprio, é obrigatória a apresentação do certificado Halal referente à 

mercadoria, emitido por uma associação islâmica acreditada pelos EAU. 

O operador deve verificar quais são as associações islâmicas acreditadas pelos EAU com o importador. 

Também deverá ser remetida uma “Packing List”, ou seja, um documento em formato exel, da relação de todos os produtos que são exportados a 

coberto do mesmo certificado. 

 

Cabe ainda ao importador fornecer dois documentos necessários à exportação destas Carnes e Produtos Cárneos: 

• Licença de comércio válida nos EAU. 

• Atividade de importação de todos os tipos de carne na licença. 
 

Fonte: Direção-Geral de Alimentação e Veterinária 
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No que se refere ao Rótulo, deve de conter obrigatoriamente:  

→ País de origem 

→ Língua em árabe; 

→ Condições de armazenamento; 

→ Ingredientes;  

→ Apresentar amostras de cada produto ou rótulo à Food Studies & Planning em Karama.  

→ Algumas proibições: os rótulos os produtos de carne de porco e que contem carne de porco devem cumprir com os requisitos gerais de rotulagem e devem indicar 

claramente que o produto contém carne de porco (não podem conter imagens de porco). 

Os EAU aplicam uma tarifa aduaneira comum de 5% ad valorem à maioria dos produtos importados de países terceiros, com algumas exceções (por exemplo, o tabaco e as 

bebidas alcoólicas, que estão sujeitos a uma taxa mais elevada de 100%). Para além dos direitos de importação é, ainda, cobrado IVA (Imposto sobre o Valor Acrescentado), 

desde 1 de janeiro de 2018, à taxa única de 5%. 

No caso das trocas comerciais entre Portugal e os EAU, importa referir que para os produtos de carne de porco, a tarifa é mais elevada (taxa de nação mais favorecida – 100%) 

e para os produtos de carne de ovinos e caprinos a taxa é de 0%.  

As especificações sobre os requisitos de importação dos EAU, encontram-se disponíveis na plataforma Access2markets.  

 

 

 

 

 

 

  

https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/pt/results?product=020410&origin=PT&destination=AE
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ENTIDADES MORADA TELEFONE EMAIL | WEBSITE 

Embaixada de Portugal nos 

Emirados Árabes Unidos 

Marina Park Office, Villa A42 

P.O. Box 114587 

Abu Dhabi 
+971 2 650 55 41 

E-mail: mail@abudhabi.dgaccp.pt  | abudhabi@mne.pt 

Website: www.embportugal-uae.com 

Embaixada dos Emirados Árabes 

Unidos em Portugal 
Praça Príncipe Real, 15, 16 e 17 

1250-184 Lisboa 
+351 213 110 000 E-mail: lisbon@mofa.gov.ae 

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 - Abu 

Dhabi 

Marina Park Office Compound 

Villa A42 

P.O. Box 114587 

Abu Dhabi 

+971 2 650 55 41 Ext.4 
E-mail: aicep.abu.dhabi@portugalglobal.pt 

Website: www.portugalglobal.pt 

Ministério dos Negócios 
Estrangeiros (MNE) 

Largo das Necessidades n.º 42 

1350-215 Lisboa 
+351 217 929 761 Website: www.portaldiplomatico.mne.gov.pt 

mailto:mail@abudhabi.dgaccp.pt
mailto:abudhabi@mne.pt
http://www.embportugal-uae.com/
mailto:lisbon@mofa.gov.ae
mailto:aicep@portugalglobal.pt
http://www.portugalglobal.pt/
mailto:aicep.abu.dhabi@portugalglobal.pt
http://www.portugalglobal.pt/
http://www.portaldiplomatico.mne.gov.pt/
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ENTIDADES MORADA TELEFONE EMAIL | WEBSITE 

Câmara de Comércio e Indústria 

Árabe-Portuguesa 

Avenida Fontes Pereira de Melo, nº 19 - 8º 

Dto. 

1050-116 Lisboa 

+351 213 138 100 
E-mail: info@cciap.pt  

Website: www.cciap.pt  

Portuguese Business Council - 

Dubai 
- - Website: portuguesebusinesscouncil.com 

Câmara de Comércio e Indústria 

de Abu Dhabi 

Building of Abu Dhabi Chamber, Corniche 

Road 

Abu Dhabi  

+971 2 621 40 00 
E-mail: contact.us@adcci.gov.ae 

Website: www.abudhabichamber.ae  

Câmara de Comércio e Indústria 

do Dubai  

Baniyas Road, Deira 

P.O. Box 1457 

Dubai  

+971 4 228 00 00 
E-mail: info.dataresearch@dubaichamber.com  

Website: www.dubaichamber.com  

Direção-Geral de Alimentação e 

Veterinária (DGAV) 

Campo Grande, 50 

1700-093 Lisboa 
+351 213 239 500 

E-mail: dirgeral@dgav.pt 

Website: www.dgav.pt  

Comunidade Islâmica de Lisboa 

(CIL) 

(Certificação Halal) 

Rua da Mesquita n.º 2 (Praça de Espanha) 

1007-238 Lisboa 

+351 213 874142 

+351 213 879 184 

E-mail: cil.lisboa@gmail.com  

Website: www.comunidadeislamica.pt  

Instituto Halal de Portugal (IHP) 

(Certificação Halal) 

Av. Vila Amélia, Lote 171/172 

2950-805 Quinta do Anjo 

Palmela 

+351 937 860 786 

+351 934 126 366 

E-mail: info@halal.pt 

Website: http://halal.pt/ 

 

mailto:info@cciap.pt
http://www.cciap.pt/
https://portuguesebusinesscouncil.com/index.php/en/
mailto:contact.us@adcci.gov.ae
http://www.abudhabichamber.ae/
mailto:info.dataresearch@dubaichamber.com
http://www.dubaichamber.com/
mailto:dirgeral@dgav.pt
http://www.dgav.pt/
mailto:cil.lisboa@gmail.com
http://www.comunidadeislamica.pt/
mailto:info@halal.pt
http://halal.pt/
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ACCESS2MARKETS (EUROPEAN COMMISSION) 

BUSINESS ENVIRONMENT RANKINGS (THE ECONOMIST INTELLIGENCE UNIT) 

CORRUPTION PERCEPTIONS INDEX 2019 (TRANSPARENCY INTERNATIONAL) 

DOING BUSINESS 2020 (WORLD BANK GROUP) 

EMIRADOS ÁRABES UNIDOS - RELAÇÕES COM PORTUGAL E POTENCIAL EXPORTADOR (CÂMARA DE COMÉRCIO E INDÚSTRIA PORTUGUESA - CCIP) 

EMIRADOS ÁRABES UNIDOS - RISCOS E OPORTUNIDADES (CCIP) 

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 – EMIRADOS ÁRABES UNIDOS (PORTUGALEXPORTA, AICEP)  

PERFIL DO PAÍS EAU 

THE GLOBAL COMPETITIVENESS REPORT 2019 (WORLD ECONOMIC FORUM) 

OS EMIRADOS ÁRABES UNIDOS E A UE (SERVIÇO EUROPEU PARA A AÇÃO EXTERNA (SEAE) 

 AGRI-FOOD TRADE STATISTICAL FACTSHEET: EUROPEAN UNION - UNITED ARAB EMIRATES (EUROPEAN COMMISSION) 

COMÉRCIO INTERNACIONAL PORTUGAL - EMIRATOS ÁRABES UNIDOS (GABINETE DE ESTRATÉGIA E ESTUDOS) 

COMO EXPORTAR PARA OS EMIRADOS ÁRABES UNIDOS (AGRIEXPORT) 

DIAGNÓSTICO-FLASH AO MERCADO - EMIRADOS ÁRABES UNIDOS ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE PORTUGAL  

https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/en/search?product=0203&origin=PT&destination=CA
https://www.iberglobal.com/files/business_climate_eiu.pdf
https://www.transparency.org/files/content/pages/2019_CPI_Report_EN.pdf
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/32436/9781464814402.pdf
https://www.ccip.pt/pt/newsletter-internacional/1626-emirados-arabes-unidos-relacoes-com-portugal-e-potencial-exportador
https://www.ccip.pt/pt/newsletter-internacional/1625-emirados-arabes-unidos-riscos-e-oportunidades
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/ae/emirados-arabes-unidos?setorProduto=-1
https://www.nordeatrade.com/en/explore-new-market/united-arab-emirates/economical-context?vider_sticky=oui
http://www3.weforum.org/docs/WEF_TheGlobalCompetitivenessReport2019.pdf
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/770/united-arab-emirates-and-eu_en
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/food-farming-fisheries/farming/documents/agrifood-united-arab-emirates_en.pdf
https://www.gee.gov.pt/en/docs/doc-o-gee-2/estatisticas-de-comercio-bilateral/emirados-arabes-unidos/1542-comercio-internacional-de-portugal-com-emirados-arabes-unidos/file
http://agriexport.pt/Files/Uploads/S%C3%ADntese-Como-exportar-para-os-Emirados_Arabes_Unidos.pdf
https://www.portugalbusinessontheway.com/wp-content/uploads/2017/03/Emirados-Arabes-Unidos_Diagn%C3%B3stico-Flash_16.pdf
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FICHA DE MERCADO - EMIRADOS ÁRABES UNIDOS (AICEP) 

FICHAS DE IDENTIFICAÇÃO DE OPORTUNIDADES DE MERCADO - EMIRADOS ÁRABES UNIDOS 

GUIA DE AÇÃO PARA A INTERNACIONALIZAÇÃO - EMIRADOS ÁRABES UNIDOS 

REQUISITOS PARA EXPORTAÇÃO - EMIRADOS ÁRABES UNIDOS (DIREÇÃO-GERAL DE ALIMENTAÇÃO E VETERINÁRIA) 

THE FOOD AND BEVERAGE MARKET ENTRY HANDBOOK: UNITED ARAB EMIRATES (EUROPEAN COMMISSION) 

 

 

https://www.portugalglobal.pt/PT/Biblioteca/LivrariaDigital/EAU-FichaMercado.pdf
https://centroexportarmais.pt/wp-content/uploads/2017/05/Agroalimentar-EAU-v03.05.2017.pdf
https://centroexportarmais.pt/wp-content/uploads/2018/11/ExpCen_GAI_CapIII_EAU-VF.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/emirados-arabes-unidos/
https://ec.europa.eu/chafea/agri/sites/chafea/files/handbook-uae_en.pdf


 

 

 


