
 

 

   



 

 

 

FICHA TÉCNICA 

 

Promotor do Projeto:  Federação Nacional das Associações de Raças Autóctones  

Título: Ficha de Mercado – Espanha 

 

Desenvolvido por:  

 

FNWAY CONSULTING 
Website: www.fnway.com   
E-mail: info@fnway.com 
Mira Center – Centro de Ciência e Iniciativas Empresariais de Mira 
Rua do Matadouro n. º149, Valeirinha 
3070-436 Mira  
 
Data de edição: 
Agosto 2021 
 



 

 

                              

 

  

 

  

 

1. SITUAÇÃO ECONÓMICA E PERSPETIVAS ......................................................................................................................................................................... 2 

2. COMÉRCIO INTERNACIONAL ........................................................................................................................................................................................... 5 

3. RELAÇÕES ECONÓMICAS E COMERCIAIS COM PORTUGAL ............................................................................................................................................. 8 

3.1 Relações Económicas e Comerciais ....................................................................................................................................................................... 8 

3.2 Abordagem ao Mercado ........................................................................................................................................................................................ 9 

4. SETOR AGROALIMENTAR – PRODUTOS CÁRNEOS ........................................................................................................................................................11 

4.1 Perfil do mercado e tendências ...........................................................................................................................................................................11 

4.2 Consumo de Carne de Animais da Espécie Bovina ..............................................................................................................................................12 

4.3 Consumo de Carne de Animais da Espécie Suína ................................................................................................................................................14 

4.4 Consumo de Carne de Animais da Espécie Ovina e Caprina ...............................................................................................................................16 

4.5 Consumo de Carnes e Miudezas, Comestíveis, Salgadas ou em Salmoura, Secas ou Fumadas; Farinhas e Pós Comestíveis, de Carnes ou de 

Miudezas ...................................................................................................................................................................................................................19 

4.6 Trocas Comerciais com Portugal – Setor de Produtos Cárneos ..........................................................................................................................21 

5. CONDIÇÕES DE ACESSO AO MERCADO .........................................................................................................................................................................30 

5.1 Relacionamento com o Mercado ........................................................................................................................................................................30 

5.2 Documentos e Certificados Necessários para Exportação ..................................................................................................................................30 

5.3 Requisitos de Rotulagem .....................................................................................................................................................................................30 

5.4 Tarifas e Obrigações Aduaneiras .........................................................................................................................................................................31 

6. CONTACTOS ÚTEIS .........................................................................................................................................................................................................34 

7. BIBLIOGRAFIA DE REFERÊNCIA ......................................................................................................................................................................................37 

7.1 Informação Dados Gerais e Económicos .............................................................................................................................................................37 

7.2 Documentação Técnica .......................................................................................................................................................................................37 

 



 

 

 
Quadro 1 Fatores económicos Espanha .................................................................................................................................................................................... 2 

Quadro 2 Balança Comercial de Bens de Espanha .................................................................................................................................................................... 5 

Quadro 3 Comércio internacional de mercadorias Portugal com Espanha .............................................................................................................................. 8 

Quadro 4 Abordagem ao mercado – Espanha .......................................................................................................................................................................... 9 

Quadro 5 Importações e Exportações de carne de animais da espécie bovina em Espanha // Valores em milhões de euros ............................................. 14 

Quadro 6 Importações e Exportações de carne de animais da espécie suína em Espanha // Valores em milhões de euros ................................................ 16 

Quadro 7 Importações e Exportações de carne da espécie ovina e caprina em Espanha // Valores em milhões de euros .................................................. 18 

Quadro 8 Importações e exportações de carne e miudezas, comestíveis, salgadas ou em salmoura em Espanha // Valores em milhões de euros ........... 20 

Quadro 9 Trocas comerciais de carne de animais da espécie bovina entre Portugal e Espanha // Valores em milhares de euros ...................................... 22 

Quadro 10 Trocas comerciais de carne de animais da espécie suína entre Portugal e Espanha // Valores em milhares de euros ....................................... 24 

Quadro 11 Trocas comerciais de carne de animais das espécies ovina e caprina entre Portugal e Espanha // Valores em milhares de euros ................... 26 

Quadro 12 Trocas comerciais de carne e miudezas, comestíveis, salgadas ou em salmoura entre Portugal e Espanha // Valores em milhares de euros .. 28 

Quadro 13 Requisitos de rotulagem na UE ............................................................................................................................................................................. 31 

 

Figura 1 Principais clientes de Espanha (2020) .......................................................................................................................................................................... 6 

Figura 2 Principais fornecedores de Espanha (2020) ................................................................................................................................................................. 6 

 

 

 



 

 

 

  



 

 

 

 

 

  

 



  

2 

 

A Espanha ocupa a 14.ª posição como maior economia a nível mundial e a 4.ª no âmbito da União Europeia (UE). O país apresenta uma dimensão cerca de seis vezes 

superior à de Portugal, assumindo-se, depois de França, como o segundo maior país da Europa. A Espanha encontra-se dividida em 17 comunidades autónomas, onde se 

destacam as comunidades de Madrid e Catalunha que, em conjunto, apresentam uma população superior à portuguesa.  

O país possui uma vasta rede de infraestruturas altamente modernas e eficazes, tornando-o num mercado atrativo para muitos empresários internacionais. O cenário 

económico de Espanha apresentava uma conjuntura económica favorável mostrando uma recuperação económica nos últimos anos, no entanto, a crise provocada pela 

pandemia COVID-19, em 2020, levou o país a uma contração económica, com o PIB a apresentar um decréscimo de 12,8%, segundo estimativas do Fundo Monetário 

Internacional (FMI).   

Esta situação reflete as principais fragilidades da economia espanhola, nomeadamente, as elevadas taxas de desemprego e de dívida pública, bem como uma estrutura 

produtiva muito dependente do turismo. De facto, o turismo representa a maior fonte de receitas de Espanha, contabilizando cerca de 12% da economia espanhola, uma vez 

que o país é o segundo destino turístico mais visitado do mundo.  

Quadro 1 Fatores económicos Espanha 
 

Indicadores Valor 2020 (e) 

Produto Interno Bruto (PIB)  1.027,7 Mil Milhões € 

PIB per capita 22.103,00 € 

PIB Taxa de Crescimento 

Anual 
-12,8% 

Taxa de Inflação -0,3% 

Taxa de Desemprego 16,8% 

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

A taxa de desemprego do país, tem apresentado valores elevados ao longo dos anos, prevendo-se que, em 2020, tenha chegado aos 16,8%, salientando as fortes 

desigualdades no mercado de trabalho espanhol, caracterizado por jovens, pouco qualificados. A pandemia causou uma queda no consumo de bens bem como baixos 

preços dos combustíveis o que levou a uma taxa de inflação negativa, que, em 2020, se situou nos -0,3%. 
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Tendo em conta a distribuição económica por setores de atividade, é o setor terciário que contribui com 67,9% para o PIB do país e emprega 76% da população ativa, 

onde se salienta o setor do turismo, como foi referido anteriormente, e o setor bancário. De notar que o PIB gerado pelo setor dos serviços apresentou uma queda 

acentuada, de cerca de 21%, durante o segundo trimestre de 2020.  

Relativamente ao setor da indústria, esta caracteriza-se por ser diversificada, representando 20,2% do PIB e da população empregada. Este setor é dominado pelas 

indústrias têxtil, processamento de alimentos, de ferro e aço, de maquinaria naval e engenharia. Setores como as Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) 

apresentam um alto potencial de crescimento.  

No que respeita o setor agrícola, a Espanha possui quase um milhão de empresas agrícolas e pecuárias, salientando-se como o maior produtor mundial de azeite e o 

terceiro maior produtor mundial de vinho. A pecuária é também muito importante, principalmente na produção de suínos e bovinos. A representatividade do setor 

agrícola é reduzida (2,7%) e emprega apenas 4% da população. No entanto, apesar da pandemia da COVID-19, a agricultura e pecuária registaram um aumento de 3,6% 

do PIB do setor, mostrando que é um setor importante.  

Apesar das consequências provocadas pela COVID-19, é expectável uma recuperação parcial da economia do país ao longo de 2021, impulsionada pelo investimento e 

pelo consumo, que resultam do plano nacional de recuperação e esforço contínuo de vacinação que levará a um alívio das restrições.  
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A Espanha possui um mercado aberto para o comércio exterior, o qual representa cerca de 66,9% do PIB (World Bank, 2018). O país possui uma posição considerável no 

comércio internacional, ocupando o 14.º lugar enquanto importador e o 17.º no fluxo das exportações.  

De facto, os fluxos comerciais são bastante importantes para a economia do país, estando esta orientação refletida no valor do PIB, em que as exportações a contribuem para 

30,6% do PIB e as importações 29,1%.  

O país apresentou um decréscimo tanto nas exportações como importações (-7% e -12%, respetivamente) entre 2019 e 2020, tendo mantido uma balança comercial deficitária 

(-15,5 mil milhões de euros), que se traduz por uma superação das importações relativamente às exportações. De facto, a balança comercial de bens é estruturalmente 

deficitária, no entanto, no que respeita à balança comercial de serviços, esta é bastante positiva graças às receitas do turismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No que respeita à distribuição geográfica das exportações do país, é possível perceber que a França se apresenta como principal cliente, representando 15,4% das exportações 

totais, seguindo-se a Alemanha (10,8%), Itália (7,5%), Portugal (7,3%) e Reino Unido (6%), aglomerando, em conjunto, cerca de 47% das exportações de Espanha  

Como principais produtos exportados, salienta-se os veículos e outro material de transporte que representam 17,8% do total, os produtos agrícolas (13,7%), as máquinas e 

aparelhos (12,4%), os produtos químicos (11,3%) e os metais comuns (7,6%). 

Quadro 2 Balança Comercial de Bens de Espanha 

Indicadores 
2019 

(Mil Milhões €) 

2020 

(Mil Milhões €) 

Exportações (E) 301,2 273,4 

% Exportações no PIB 34,9% 30,6% 

Importações (I) 335,4 288,9 

% Importações no PIB 31,9% 29,1% 

Saldo (E - I) -34,2 -15,5 

Posição no “ranking” mundial 

Como exportador 15.º 17.º * 

Como importador 14.º 14.º * 
 

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

*Dados provisórios  
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Como principais fornecedores, a Alemanha ocupa uma posição de destaque, representando 11,8% das importações de Espanha, seguindo-se a China (10,2%), França (9,9%), 

Itália (6,2%) e EUA (4,9%). É possível verificar que, tanto ao nível das importações com exportações, o continente europeu é o que mais se destaca no fornecimento de bens 

assim como destino produtos provenientes de Espanha.  

Os principais produtos importados, no ano de 2020, foram máquinas e aparelhos (18,3%), os produtos químicos (13,7%), os veículos e outro material de transporte (11,6%), 

os combustíveis minerais (9,4%) e os produtos agrícolas (8,1%). 

 

Figura 1 Principais clientes de Espanha (2020) Figura 2 Principais fornecedores de Espanha (2020) 
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Acedido em março de 2021 
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A Espanha tem sido o principal parceiro comercial de Portugal nas últimas décadas, ocupando a 1.ª posição como cliente assim como fornecedor. São diversos os fatores que 

fomentam esta relação, nomeadamente, a proximidade geográfica, inexistência de barreiras alfandegárias, culturais e a proximidade linguística.  

Já para Espanha, Portugal não constitui uma posição de relevância no mesmo peso que Espanha significa para Portugal, assumindo-se como o 4.º cliente para o país, mas 

como fornecedor, o nosso país ocupa a 8.ª posição, absorvendo, assim, apenas 3,7% das importações espanholas. Portugal não é o único país com que Espanha faz fronteira, 

estando também próximo geograficamente da Alemanha e da França, o que pode justificar, em parte, o facto de Portugal não ser o principal parceiro comercial para Espanha.  

A Espanha foi, em 2020, a origem de 32,6% das importações globais de mercadorias de Portugal e o destino de 25,4% das exportações. Importa ressaltar que devido à 

pandemia da COVID-19, se verificou um decréscimo no valor das trocas comerciais entre os dois mercados, verificando-se uma diminuição de 6% das exportações enquanto 

as importações desceram -7%. 

Dado que os valores das importações são superiores aos das exportações com Espanha, verifica-se que 

Portugal possui, com o seu principal parceiro comercial, um défice na balança comercial, tendo o saldo 

oscilado ao longo dos últimos cinco anos entre -7,4 mil milhões de Euros em 2016 e -9,6 mil milhões em 

2019 (-8,5 mil milhões em 2020).  

O grupo de produtos com maior peso nas importações portuguesas originárias de Espanha é 

“Agroalimentares”, sempre acima de 20% na estrutura ao longo dos últimos cinco anos (22,4% em 2020). 

Destacam-se ainda os grupos de produtos químicos (16,4%), máquinas e aparelhos (14,4%), metais comuns 

(11,1%) e veículos e outro material de transporte (10,7%). Com pesos inferiores a 10% seguiram-se os 

grupos produtos acabados diversos” (7,9%) e têxteis e vestuário (5,6%).  

No que respeita às exportações de Portugal para Espanha, destacam-se, igualmente, os produtos 

“Agroalimentares” que representaram, em 2020, 17,5% do total, seguindo-se veículos e outro material de 

transporte (14,9%), produtos químicos (13,3%), metais comuns (12,0%), máquinas e aparelhos (10,6%), 

têxteis e vestuário (8,9%) e produtos acabados diversos (8,7%).  

Verifica-se, assim, que Espanha é um mercado essencial para Portugal, sendo importante potenciar os 

relacionamentos de complementaridade e de integração das cadeias de produção; aproveitar a tendência 

para uma maior diferenciação, customização e personalização do produto; e acompanhar as oportunidades 

nas plataformas de e-commerce. O mercado espanhol é bastante homogéneo visto que é constituído por 

diversas regiões, agrupadas em 17 comunidades, fazendo com que a capacidade de compra, hábitos de 

Quadro 3 Comércio internacional de mercadorias de Portugal com 
Espanha 

INDICADORES 
2019 

(Milhões €) 

2020 

(Milhões €) 

Importações (E) 24.406,0 22.158,9 

Exportações (I) 14.881,2 13.660,1 

Saldo (E - I) -9.524,8 -8.498,8 

Peso do mercado em Portugal 

Importações 30,5% 32,6% 

Exportações 24,7% 25,4% 

Fonte: Instituto Nacional de Estatística (INE) 
Acedido em abril de 2021 
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consumo e preferências dos consumidores sejam diferentes. Neste seguimento, uma estratégia para Portugal reforçar o seu peso na balança comercial espanhola é através 

da aplicação de características especificas na comercialização em determinadas zonas. A Espanha, é ainda, um mercado muito competitivo, pelo que se torna importante a 

cooperação como instrumento para fomentar a competitividade.   

 

Quadro 4 Abordagem ao mercado – Espanha 

 

 

 

Os espanhóis são um povo 
que evidencia alguma 

dificuldade em entender 
outras línguas, 

nomeadamente o português. 
É aconselhável a tradução de 

todos os documentos para 
espanhol num processo 

negocial.

As relações negociais dos 
espanhóis são lentas e regem-

se por laços sólidos de 
confiança, harmonia e 

compatibilidade.

O agendamento de reuniões é 
fundamental e deve ser feito 
com alguma antecedência. É 

muito importante ser pontual 
nas reuniões.

Os espanhóis preferem 
propostas pragmáticas e 

detalhadas em detrimento de 
propostas muito extensas e 

complexas

Nem todos os empresários 
espanhóis comunicam em 
inglês portanto, poderá ser 

prudente contratar um 
intérprete para apoiar a 

reunião comercial.

Espanha é um país onde se 
denota a hierarquia 

empresarial, sendo que o 
processo decisivo passa na 

grande maioria dos casos pela 
gestão da empresa. 

Os materiais promocionais 
devem de estar traduzidos em 

inglês e espanhol.

Ao contrário de Portugal, em 
Espanha não é comum o uso 

de “Doutor” na forma de 
tratamento negocial.
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A indústria agroalimentar espanhola é principal atividade do setor industrial do país. A Espanha é a 4.ª potência agroalimentar da Europa e a 10.ª do mundo, reconhecida 

internacionalmente, pela qualidade e variedade dos seus produtos.  

Depois de França, é o país europeu com maior área agrícola, responsável por empregar quase 430 mil pessoas, o que contribui para o desenvolvimento das zonas rurais e 

para a coesão social. A indústria agroalimentar é composta por vários subsetores altamente heterogéneos em termos de número de empresas, valor, emprego e 

produtividade, onde se salienta a indústria de carnes e de bebidas que lideram em termos de valor agregado. 

No ano de 2020, apesar do forte impacto da pandemia no comércio internacional, verificou-se que a indústria alimentar de Espanha se mostrou resiliente, com as exportações 

de produtos agroalimentares a apresentarem um aumento, representando quase 20% das exportações totais do país, sendo que os produtos mais exportados foram as frutas 

e legumes e carne.  

Tem se verificado que a indústria está a passar por um processo transformativo em direção à digitalização e sustentabilidade no sentido de responder aos novos desafios 

relacionados com as mudanças climáticas e adaptação às novas tendências dos consumidores. Neste sentido, o país tem direcionado esforços para a inovação do setor, de 

forma aumentar a produtividade, melhorar a eficiência e adaptar a produção, para promover um sistema agroalimentar altamente eficiente e sustentável.  

Neste seguimento, salienta-se a produção de produtos orgânicos com a Espanha a ocupar o 1.º lugar em termos de área usada para a agricultura orgânica. Esta tendência 

surge do aumento da procura e consumo de produtos orgânicos no país que aumentou 17% em 2020. De facto, o ano de 2020, foi decisivo para o aumento da 

consciencialização dos consumidores pela preocupação pela saúde, segurança e bem-estar, aumentando a procura por alimentos saudáveis e produtos naturais.  

Ao longo dos últimos anos, a Espanha tem assistido a uma mudança no consumo de produtos alimentares, influenciada pelas tendências vegetarianas, as mudanças climáticas 

e procura por alimentos saudáveis. No entanto, apesar destas mudanças, o consumidor espanhol continua a procurar e consumir uma quantidade elevada de carne.  

De facto, o setor da carne é o quarto maior setor industrial do país e representa 25% do emprego total na indústria alimentar. Vários estudos apontam que o consumo de 

carne na população espanhola é duas a cinco vezes superior ao recomendado, verificando-se um consumo per capita de 54 kg e que apresenta tendências de crescimento. 

Neste setor é cada vez maior o número de consumidores que procuram produtos mais responsáveis, a rastreabilidade e melhor qualidade. 

A Espanha apresenta-se como um importante fornecedor de carne, ocupando a 5.ª posição como exportador a nível mundial, representando 7,2% dos fluxos comerciais. 

Como principais produtos exportados salientam-se a carne suína (0203) em 1.º, a carne de bovino fresca ou refrigerada (0201) em 3.º, carnes e miudezas, comestíveis, salgadas 

ou em salmoura, secas ou fumadas; farinhas e pós comestíveis, de carnes ou de miudezas (0210) ocupa a 4.ª posição, carne das espécies ovina e caprina (0204) em 6.º e carne 

de bovinos congelada (0202) a ocupar as últimas posições, em 8.º lugar.  
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No que respeitas as importações, o país apresenta uma posição menos relevante, ocupando o 21.º lugar como importador a nível mundial. Assim, ao nível das importações 

salienta-se a carne de bovino fresca ou refrigerada (0201) que ocupa o 1.º lugar, a carne de aves ocupa o 2.º, a carne suína (0203) ocupa o 3.º, a carne de bovinos congelada 

(0202) em 4.º, carnes e miudezas, comestíveis, salgadas ou em salmoura, secas ou fumadas; farinhas e pós comestíveis, de carnes ou de miudezas (0210) em 5.º lugar e carne 

das espécies ovina e caprina (0204) ocupa a 6.ª posição.  

Assim, é possível verificar que Espanha é um importante mercado para o setor da carne. Apesar de se assistir a uma diminuição do consumo de carne a nível mundial, verifica-

se que em Espanha, esta diminuição tem sido lenta, mostrando que é um produto importante nos padrões dietéticos dos consumidores.  

  

A carne bovina é o terceiro tipo de carne mais consumida pelos espanhóis, com um consumo per capita anual de 13 kg.  

No que respeita ao comércio internacional de carne de bovino, verifica-se que o país demonstra um maior volume de importação e exportação de “carne de bovinos fresca 

ou refrigerada” (0201), que ocupa o 1.º lugar nas importações e o 3.º nas exportações.  

No período entre 2019 e 2020, Espanha registou um decréscimo no valor das importações de -24%, enquanto as exportações aumentaram 3,8%, tendo apresentado um saldo 

da balança comercial globalmente positivo. 

No grupo das importações, a tipologia “carnes desossadas de bovinos, frescas ou refrigeradas” (020130) é a que apresenta um valor superior, representando em 2020, 51,6% 

do total, tendo sido a tipologia a apresentar o maior decréscimo no valor das importações entre 2019 e 2020, de -32,1%. 

Segue-se a tipologia “carnes de bovinos, não desossadas, frescas ou refrigeradas (exceto carcaças e meias carcaças)” (020120) com uma quota de 36,2% para este mercado 

e, na última posição, encontra-se a tipologia “carcaças e meias carcaças, de bovinos, frescas ou refrigeradas” (020110), com uma correspondência de 12,2%.  

No que alude à carne fresca de bovino fresca ou refrigerada (0201), os principais países fornecedores correspondem aos Países Baixos, que representam 26,2% do total das 

importações de Espanha, seguindo-se a Alemanha (17,6%) e Polónia (16,9%). 

No que se refere às exportações de carne de bovinos fresca ou refrigerada (0201) verifica-se que todas as tipologias apresentaram um aumento do seu valor, onde se destaca 

o subgrupo de “carcaças e meias carcaças, de bovinos, frescas ou refrigeradas” (020110) com uma quota 51,1%, seguida de  “carnes de bovinos, não desossadas, frescas ou 

refrigeradas (exceto carcaças e meias carcaças)” (020120) com um valor de 35,1% e, por fim, “carnes desossadas de bovinos, frescas ou refrigeradas” (020130) com uma 

correspondência de 13,8%, sendo esta a única tipologia, em que o país apresenta um saldo negativo na balança comercial.  

As exportações deste grupo de carne dirigem-se principalmente para Portugal que representa 36% do total das transações comerciais do país, seguindo-se a Itália (24,8%) e 

Grécia (10,9%). 
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Na categoria de “carne de bovinos congelada” (0202), é possível verificar que de 2019 para 2020, a Espanha registou um decréscimo no valor das importações, de -27,5%, 

enquanto as exportações apresentaram um aumento de 4,9%. O grupo de carne de bovinos congelada possui uma representatividade pouco significativa nas exportações do 

país ocupando o 8.º, enquanto nas importações ocupa o 4.º lugar.  

Assim, na estrutura das importações, a tipologia “carnes desossadas de bovinos congeladas” (020230) é a que aglomera a maioria das importações de carne congelada, 

representando 82,6% do total, seguindo-se a tipologia “carnes de bovinos, não desossadas congeladas (exceto carcaças e meias carcaças)” (020220) que corresponde a 10,4%, 

tendo apresentado o maior decréscimo no valor das importações, entre 2019 e 2020, de 54,8%. A tipologia “carcaças e meias carcaças, de bovinos, congeladas” (020210) 

representa apenas 6,9% do total. 

Na categoria de carne de bovino congelada, as importações de Espanha são originárias da Alemanha, com uma quota de mercado de 14,9%, seguindo-se Polónia (14,1%) e o 

Brasil (13,6%). 

Ao nível das exportações, destaca-se o subgrupo “carnes desossadas de bovinos congeladas” (020230) que representa 86,3% do total, tendo sido a única tipologia que 

contribuiu para o aumento global das exportações, com um aumento de 7%, entre 2019 e 2020. Segue-se a tipologia “carcaças e meias carcaças, de bovinos, congeladas” 

(020210) com uma quota de 10,3% e, por fim, “carnes de bovinos, não desossadas congeladas (exceto carcaças e meias carcaças)” (020220) com uma correspondência de 

3,4%, correspondendo à tipologia que apresentou o maior decréscimo nesta categoria de carne, de -20,9%, entre 2019 e 2020, sendo também a única que o país apresenta 

um saldo negativo. 

Nesta categoria os seus principais clientes são Portugal (25,7% do total), França (13,5%) e Países Baixos (9,9%). Tal como foi possível verificar, Portugal é o principal cliente de 

Espanha no que respeita as trocas comerciais de carne de bovinos fresca ou refrigerada e congelada.  
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Quadro 5 Importações e Exportações de carne de animais da espécie bovina em Espanha // 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 
537,6 100,0 590,7 100,0 53,1 408,4 100,0 613,4 100,0 205,0 -24,0% 3,8% 

020110 Carcaças e meias carcaças, de bovinos, frescas ou refrigeradas 58,2 10,8 300,9 50,9 242,7 50,0 12,2 313,5 51,1 263,5 -14,1% 4,2% 

020120 
Carnes de bovinos, não desossadas, frescas ou refrigeradas 

(exceto carcaças e meias carcaças) 
169,3 31,5 207,5 35,1 38,2 147,8 36,2 215,0 35,1 67,2 -12,7% 3,6% 

020130 Carnes desossadas de bovinos, frescas ou refrigeradas 310,1 57,7 82,3 13,9 -227,7 210,6 51,6 84,9 13,8 -125,8 -32,1% 3,1% 

0202 Total - Carnes de animais da espécie bovina, congeladas 124,0 100,0 149,9 100,0 25,9 89,9 100,0 157,3 100,0 67,4 -27,5% 4,9% 

020210 Carcaças e meias carcaças, de bovinos, congeladas 9,0 7,3 16,3 10,9 7,3 6,2 6,9 16,2 10,3 10,0 -30,9% -0,6% 

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

meias carcaças) 
20,8 16,7 6,7 4,5 -14,1 9,4 10,4 5,3 3,4 -4,1 -54,8% -20,9% 

020230 Carnes desossadas de bovinos congeladas 94,2 76,0 126,9 84,6 32,7 74,3 82,6 135,7 86,3 61,5 -21,2% 7,0% 

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

A Espanha ocupa o 1.º lugar como maior país exportador de carne suína do mundo, representando 17,4% das exportações mundiais. O país apresenta-se também como 

um dos maiores consumidores do mundo, com um consumo per capita anual a chegar aos 51,9 kg.  

De facto, a carne de suínos ocupa o 1.º lugar na exportação de produtos de carne de Espanha tendo apresentado um aumento significativo de 23,6% no valor das exportações 

entre 2019 e 2020, enquanto na estrutura das importações, ocupa a 3.ª posição, demonstrando um decréscimo de 5,2% no período referido.  

No que se refere às exportações, verifica-se que Espanha exportou mais de 5 mil milhões de euros, em 2020, apresentando uma balança comercial totalmente positiva. Assim, 

destacam-se as seguintes tipologias: 
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➢ a tipologia “carnes de animais da espécie suína (exceto carcaças e meias carcaças, pernas, pás e respetivos pedaços, não desossados), congeladas” (020329) é a mais 

exportada com uma quota de 54,1%; 

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

representa 25,5% do total; 

➢ “pernas, pás e respetivos pedaços, não desossados, de animais de espécie suína, congeladas (020322)” com uma quota de 10,7%; 

➢ e, por fim, “pernas, pás e respetivos pedaços, não desossados, de animais de espécie suína, frescos ou refrigerados” (020312) com uma correspondência de 6,3%. 

É possível verificar que Espanha exporta um maior valor de carne de suínos congelada, com todas as tipologias a apresentarem um aumento, entre 2019 e 2020. Já na categoria 

de carnes de suínos frescas ou refrigeradas, demonstrou-se que todas as tipologias apresentaram um decréscimo global, salientando que a Espanha é um forte fornecedor 

de carne de suínos congelada.  

A China apresenta-se como o principal cliente de carne suína de Espanha representando 44,8% do total, seguindo-se a França (9,5%) e o Japão (7,8%). 

Ao nível das importações, apesar do país apresentar um valor reduzido e de ter assistido a um decréscimo global do valor importado, de -5,2%, entre 2019 e 2020, apresenta 

as seguintes tendências: 

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

representa 30,7%; 

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

mais importada com uma quota de 30,4%; 

➢ “pernas, pás e respetivos pedaços, não desossados, de animais de espécie suína, frescos ou refrigerados” (020312) com uma quota de 19,1%; 

➢ por fim, destaca-se a tipologia “carcaças e meias carcaças, de animais da espécie suína, frescas ou refrigeradas” (020311) que representa 10,9% do total das 

importações, sendo uma das tipologias que apresentou um aumento de 39,3% do valor importado, entre o período referido. 

Apesar da tipologia “carcaças e meias carcaças, de animais da espécie suína, congeladas” (020321) apresentar o valor mais baixo de importação (2,9%), apresentou um 

aumento significativo de 55,5% do valor importado entre 2019 e 2020.  

Como fornecedores de carne de suínos de Espanha destaca-se a França com uma quota de 21,6% do total das importações do país, seguindo-se a Alemanha (19,6%) e Países 

Baixos (16,7%). 
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Quadro 6 Importações e Exportações de carne de animais da espécie suína em Espanha // 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 
195,7 100,0 4.582,1 100,0 4.386,4 185,5 100,0 5.664,5 100,0 5.479,0 -5,2% 23,6% 

0203 Total - Carnes de animais da espécie suína, frescas, refrigeradas 116,4 59,5 2.023,5 44,2 1.907,2 112,7 60,7 1.840,5 32,5 1.727,8 -3,2% -9,0% 

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

refrigeradas 
14,5 7,4 40,8 0,9 26,4 20,2 10,9 36,0 0,6 15,8 39,3% -11,8% 

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

espécie suína, frescos ou refrigerados 
35,9 18,4 420,0 9,2 384,0 35,4 19,1 358,9 6,3 323,4 -1,3% -14,5% 

020319 

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

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

refrigeradas 

66,0 33,7 1.562,7 34,1 1.496,8 57,0 30,7 1.445,6 25,5 1.388,6 -13,5% -7,5% 

0203 Total - Carnes de animais da espécie suína, congeladas 79,3 40,5 2.558,5 55,8 2.479,2 72,8 39,3 3.824,0 67,5 3.751,2 -8,1% 49,5% 

020321 Carcaças e meias carcaças, de animais da espécie suína, congeladas 3,5 1,8 58,6 1,3 55,1 5,4 2,9 151,2 2,7 145,8 55,5% 158,0% 

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

espécie suína, congeladas 
13,4 6,8 284,5 6,2 271,1 11,0 5,9 605,6 10,7 594,6 -17,7% 112,9% 

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

pernas, pás e respetivos pedaços, não desossados), congeladas 
62,4 31,9 2.215,4 48,3 2.153,0 56,4 30,4 3.067,2 54,1 3.010,8 -9,7% 38,4% 

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

 

A carne ovina e caprina possui uma menor representatividade nos padrões de consumo de carne dos espanhóis, correspondendo a um consumo médio per capita anual de 

apenas 1,9 kg (FAO, 2013).  

No que respeita o comércio internacional, a carne de ovinos e caprinos ocupa a 6.ª posição tanto nas importações, como exportações do país, que verificou um decréscimo 

no valor das importações de -29,3%, entre 2019 e 2020, enquanto as exportações aumentaram 1,3%. Apesar de ter pouca representatividade para o país, a verdade é que o 

saldo da balança comercial é totalmente positivo. 
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Assim, no que respeita as importações, o país apresenta a seguinte representatividade por tipologia:  

➢ “carcaças e meias carcaças de borrego, frescas ou refrigeradas” (020410) é a tipologia mais importada com uma quota de 43,2%; 

➢ “carnes não desossadas de ovinos (exceto carcaças e meias carcaças), congeladas” (020442) representa 20,7% do total; 

➢ “carnes de caprinos, frescas, refrigeradas ou congeladas” (020450) representa 16,6%, tendo apresentado um aumento de 0,4% no valor das importações, entre 2019 

e 2020.  

As restantes tipologias apresentam valores de importação aproximados, onde se salienta a tipologia “carcaças e meias carcaças, de ovinos, congeladas (exceto borregos)” 

(020441) que apesar de ser uma das tipologias menos importadas, apresentou um aumento no valor das importações.  

Os principais fornecedores desta categoria são a Itália que absorve a grande maioria das importações de Espanha, representando 22,6%, seguindo-se a Grécia (15,4%) e a 

Alemanha (14%).  

No que se refere às exportações, verifica-se que a tipologia “carcaças e meias carcaças de borrego, frescas ou refrigeradas” (020410) é a que apresenta o maior valor de 

exportação, com uma quota de 43,8%, tendo apresentado um decréscimo de 4,5% no valor exportado, entre 2019 e 2020.  

É importante destacar ainda as seguintes tipologias: 

➢ “carnes não desossadas de ovinos (exceto carcaças e meias carcaças), congeladas” (020442) que corresponde à segunda tipologia mais exportada com uma quota de 

17,1%; 

➢ “carnes de ovinos, desossadas, congeladas” (020443) possui uma quota de 11,6%, correspondendo à única tipologia no grupo de carne de ovinos congelada, a 

apresentar um decréscimo, de -22,4%, no período em estudo; 

➢ “carnes de caprinos, frescas, refrigeradas ou congeladas” (020450) representa 7,4% do total; 

➢ “carcaças e meias carcaças, de ovinos, frescas ou refrigeradas (exceto borrego)” (020421) com uma quota de 7,2%, tendo apresentado um decréscimo de -10,5%. 

Verificou-se assim, que as tipologias que apresentaram um decréscimo pertencem sobretudo à categoria de carne de ovinos fresca ou congelada, enquanto a carne de ovinos 

congelada, registou um aumento global no seu valor exportado.  

As exportações de carne de ovinos e caprinos de Espanha dirigem-se principalmente para França, que representa 45,1% do total, seguindo-se a Itália (8,9%) e Israel (5,5%).  
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Quadro 7 Importações e Exportações de carne da espécie ovina e caprina em Espanha // 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 
47,1 100,0 193,1 100,0 146,0 33,3 100,0 195,7 100,0 162,4 -29,3% 1,3% 

 
Total - Carnes de animais da espécie ovina, frescas ou 

refrigeradas 
19,7 41,8 113,9 59,0 94,2 17,4 52,2 112,6 57,5 95,3 -11,9% -1,2% 

020410 Carcaças e meias carcaças de borrego, frescas ou refrigeradas  16,2 34,3 89,7 46,5 73,6 14,4 43,2 85,7 43,8 71,4 -11,1% -4,5% 

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

(exceto borrego) 
1,5 3,1 15,8 8,2 14,4 1,4 4,2 14,2 7,2 12,8 -5,3% -10,5% 

020422 
Carnes não desossadas de ovinos (exceto carcaças e meias 

carcaças), frescas ou refrigeradas 
2,0 4,3 7,8 4,0 5,8 1,6 4,7 11,9 6,1 10,4 -22,2% 53,3% 

020423 Carnes de ovinos, desossadas, frescas ou refrigeradas 0,0 0,1 0,6 0,3 0,6 0,0 0,1 0,8 0,4 0,8 -36,7% 30,7% 

 Total - Carnes de animais da espécie ovina, congeladas 21,9 46,4 66,5 34,4 44,6 10,4 31,2 68,6 35,1 58,3 -52,5% 3,3% 

020430 Carcaças e meias carcaças de borrego, congeladas  2,1 4,4 1,8 0,9 -0,3 1,7 5,0 2,5 1,3 0,9 -20,0% 41,4% 

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

borregos) 
0,0 0,0 7,9 4,1 7,9 0,1 0,2 9,9 5,1 9,9 243,5% 25,8% 

020442 
Carnes não desossadas de ovinos (exceto carcaças e meias 

carcaças), congeladas 
16,5 35,0 27,4 14,2 10,9 6,9 20,7 33,4 17,1 26,5 -58,3% 21,7% 

020443 Carnes de ovinos, desossadas, congeladas  3,3 7,0 29,3 15,2 26,0 1,8 5,3 22,8 11,6 21,0 -46,0% -22,4% 

020450 
Total - Carnes de caprinos, frescas, refrigeradas ou 

congeladas 
5,5 11,7 12,7 6,6 7,2 5,5 16,6 14,4 7,4 8,9 0,4% 13,7% 

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 ocupa a 4.ª posição nas 

exportações e a 5.ª nas importações.  

De 2019 para 2020, o valor das importações diminuiu -16,4%, e as exportações aumentaram 1,7%, mantendo um saldo da balança comercial do país estruturalmente positivo.   

No grupo das importações do país, destacam-se as seguintes tipologias: 

➢ “carnes de bovinos, salgadas ou em salmoura, secas ou fumadas” (021020) que possui uma quota de 36%, tendo sido a tipologia que mais contribuiu para a diminuição 

generalizada das importações (-33,2%);  

➢ a tipologia “outras” (021099) representa 30,4% do total; 

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

(021019) com uma percentagem de 15,8%; 

➢ “pernas, pás e respetivos pedaços, não desossados, de suínos, salgados ou em salmoura, secos ou fumados” (021011) que representa 14,9% do total, tendo 

apresentado um decréscimo de 24,9%, entre 2019 e 2020. 

A tipologia “barrigas (entremeadas) e seus pedaços, da espécie suína, salgados ou em salmoura, secos ou fumados” (021012) é a menos importada, com uma quota de 2,9%, 

no entanto, apresentou um aumento significativo de 64% das importações, no período objeto de estudo. 

Nesta categoria, as importações de Espanha são provenientes dos Países Baixos que representa 33,4% do total, seguindo-se a Alemanha (25,8%) e Itália (9,2%). 

As exportações, seguem a seguinte estrutura: 

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

(021019) é a principal tipologia exportada, com uma quota de 74,3%; 

➢ “pernas, pás e respetivos pedaços, não desossados, de suínos, salgados ou em salmoura, secos ou fumados” (021011) possui uma quota de 22,9%, tendo apresentado 

um decréscimo nas exportações de -4,1%;  

➢ “barrigas (entremeadas) e seus pedaços, da espécie suína, salgados ou em salmoura, secos ou fumados” (021012) representa 1,4% do total, sendo que apresentou o 

maior decréscimo no valor exportado, entre 2019 e 2020 (-10,5%).  
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A tipologia “carnes de bovinos, salgadas ou em salmoura, secas ou fumadas” (021020) apresenta uma quota reduzida, de 1%, e a tipologia “outras” (021099) é a menos 

exportada com uma quota de 0,4%.  

As exportações do país são dirigidas à França que absorve 21,3% do total, seguindo-se a Alemanha (19,7%) e Portugal (7%).  

 

 

Quadro 8 Importações e exportações de carne e miudezas, comestíveis, salgadas ou em salmoura em Espanha // 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 

74,7 100,0 526,5 100,0 451,8 62,4 100,0 535,5 100,0 473,1 -16,4% 1,7% 

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

salgados ou em salmoura, secos ou fumados 
12,4 16,6 127,9 24,3 115,5 9,3 14,9 122,7 22,9 113,4 -24,9% -4,1% 

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

ou em salmoura, secos ou fumados 
1,1 1,5 8,1 1,5 7,0 1,8 2,9 7,3 1,4 5,5 64,0% -10,5% 

021019 

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

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

"entremeadas" e seus pedaços) 

8,7 11,6 383,5 72,8 374,8 1,0 15,8 398,1 74,3 397,1 -88,6% 3,8% 

021020 Carnes de bovinos, salgadas ou em salmoura, secas ou fumadas 33,6 45,0 5,1 1,0 -28,5 22,5 36,0 5,2 1,0 -17,3 -33,1% 1,9% 

021099 Outras 18,9 25,3 1,9 0,4 -17,0 19,0 30,4 2,3 0,4 -16,7 0,3% 20,8% 

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

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

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

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

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

Ao nível do comércio de produtos de carne entre Portugal e Espanha, denota-se que Portugal ocupa o 1.º lugar enquanto cliente deste mercado e a 7.ª posição enquanto 

fornecedor, ficando clarividente a importância deste mercado para as empresas portuguesas. A Espanha ocupa o 1.º lugar para Portugal ao nível das importações de todas as 

categorias de carne e nas exportações da grande maioria das tipologias, salientando, a Espanha como o principal parceiro económico de Portugal.  

No ranking dos principais produtos de carne exportados por Portugal para Espanha, denota-se que a carne suína (0203) ocupa o 1.º lugar, seguindo-se a carne de bovinos 

fresca ou refrigerada (0201) em 2.º, a carne de aves em 3.º, carnes e miudezas comestíveis, salgadas ou em salmoura, secas ou fumadas em 4.º lugar, a carne de bovino 

congelada ocupa o 6.º, e carne ovina ou caprina posiciona-se em 8.º lugar.  

Apesar de Portugal apresentar um saldo negativo em todas as tipologias de carne é possível perceber que o mercado espanhol é um destino da preferência das empresas 

portuguesas, existindo uma procura crescente pelos consumidores de todas as categorias de carne.  

Assim, tendo em conta todas as categorias de carne, o Quadro 9 apresenta as trocas comerciais de carne bovina entre Portugal e Espanha. É de referir que Portugal apresenta 

um saldo negativo em todas as tipologias, que, no que se refere à categoria de carne de bovinos fresca ou refrigerada (0201), Portugal assistiu a um decréscimo das 

importações, de -14,4%, entre 2019 e 2020, enquanto as exportações apresentaram um aumento de 21%. 

Assim, na categoria de carne de bovinos fresca ou refrigerada, verifica-se que a tipologia “carnes de bovinos, não desossadas, frescas ou refrigeradas (exceto carcaças e meias 

carcaças)” (020120) é, tradicionalmente, a mais exportada, tendo, em 2020, representado 49,3% do total, seguindo-se “carcaças e meias carcaças, de bovinos, frescas ou 

refrigeradas” (020110) com uma quota de 31,5%, tendo sido a tipologia a contribuir para o aumento das exportações, de 71,7%. A tipologia “carnes desossadas de bovinos, 

frescas ou refrigeradas” (020130) é a menos exportada, com uma quota de 19,3%, tendo sido a única a apresentar um decréscimo das exportações, em -37,9%, entre 2019 e 

2020.  

Os principais produtos de Espanha importados por Portugal são “carcaças e meias carcaças, de bovinos, frescas ou refrigeradas” (020110) e “carnes desossadas de bovinos, 

frescas ou refrigeradas” (020130) que representam 50,8% e 31,4% das importações, respetivamente.  

No grupo da carne de bovinos congelada, Portugal apresenta exportação de apenas duas tipologias, sendo elas, “carnes desossadas de bovinos congeladas” (020230) que 

representa 64,6% do total e “carnes de bovinos, não desossadas congeladas (exceto carcaças e meias carcaças)” (020220) com uma quota de 35,4%, sendo que ambas 

registaram um decréscimo de -74,8% e -20,8%, respetivamente.  
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Verifica-se que Portugal importa, também, estas tipologias provenientes de Espanha, no entanto, entre 2019 e 2020, as importações demonstraram uma diminuição de 16,8%.  

 

 

 

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

CÓDIGO TIPOLOGIA 

2019 2020 
EVOLUÇÃO  

(19 – 20) 

IMPORT EXPORT 
SALDO 

EUR 

IMPORT EXPORT 
SALDO 

EUR 
IMPORT EXPORT 

VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % 

0201 
Total - Carnes de animais da espécie bovina, frescas 

ou refrigeradas 
280.283,3 100,0 19.492,7 100,0 -260.790,7 239.798,6 100,0 23.583,5 100,0 -216.215,1 -14,4% 21,0% 

020110 
Carcaças e meias carcaças, de bovinos, frescas ou 

refrigeradas 
139.745,5 49,9 4.321,9 22,2 -135.423,6 121.722,7 50,8 7.418,5 31,5 -114.304,2 -12,9% 71,7% 

020120 
Carnes de bovinos, não desossadas, frescas ou 

refrigeradas (exceto carcaças e meias carcaças) 
45.808,8 16,3 7.845,4 40,2 -37.963,3 42.843,9 17,9 11.615,8 49,3 -31.228,1 -6,5% 48,1% 

020130 Carnes desossadas de bovinos, frescas ou refrigeradas 94.729,1 33,8 7.325,4 37,6 -87.403,7 75.232,0 31,4 4.549,1 19,3 -70.682,8 -20,6% -37,9% 

0202 
Total - Carnes de animais da espécie bovina, 

congeladas 
38.854,2 100,0 5.067,5 100,0 -33.786,7 32.322,8 100,0 1.684,5 100,0 -30.638,3 -16,8% -66,8% 

020210 Carcaças e meias carcaças, de bovinos, congeladas 533,4 1,4 0 0  -533,4 657,4 2,0 0 0  -657,4 23,2% --- 

020220 
Carnes de bovinos, não desossadas congeladas 

(exceto carcaças e meias carcaças) 
1.583,1 4,1 753,2 14,9 -829,8 1.449,0 4,5 596,2 35,4 -852,8 -8,5% -20,8% 

020230 Carnes desossadas de bovinos congeladas 36.737,7 94,6 4.314,2 85,1 -32.423,5 30.216,5 93,5 1.088,3 64,6 -29.128,2 -17,8% -74,8% 

Fonte: Instituto Nacional de Estatística (INE) 
Acedido em março de 2021 
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O Quadro 10 apresenta as trocas comerciais de carne suína, que corresponde ao tipo de carne mais exportada de Portugal para Espanha. Portugal ocupa o 4.º lugar 

como fornecedor de carne suína em Espanha, sendo que este mercado ocupa o 2.º lugar das exportações portuguesas. 

No período entre 2019 e 2020, assistiu-se a um decréscimo de 11,6% das importações provenientes de Espanha, enquanto as exportações apresentaram um ligeiro 

aumento de 2,2%, no entanto, Portugal mantém um saldo totalmente negativo. 

Assim, ao nível das exportações para Espanha verifica-se que apesar de se ter registado um aumento no valor total das exportações, é importante notar que a grande 

maioria registou um decréscimo, individual por tipologias. Salienta-se que:  

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

(020319) é a mais exportada com uma quota de 52,5%; 

➢ “carnes de animais da espécie suína (exceto carcaças e meias carcaças, pernas, pás e respetivos pedaços, não desossados), congeladas” (020329) representa 25,1% 

do total; 

➢ “carcaças e meias carcaças, de animais da espécie suína, frescas ou refrigeradas” (020311) possui uma quota de 19,2%, tendo sido a única tipologia a apresentar um 

aumento exponencial no valor exportado, de 145,7%, entre 2019 e 2020;  

➢ por fim, salienta-se a tipologia “pernas, pás e respetivos pedaços, não desossados, de animais de espécie suína, frescos ou refrigerados” (020312) que possui uma 

quota de 2,4%. 

Portugal exporta ainda, apesar de possuírem um valor reduzido, as tipologias “pernas, pás e respetivos pedaços, não desossados, de animais de espécie suína, congeladas” 

(020322) e “carcaças e meias carcaças, de animais da espécie suína, frescas ou refrigeradas” (020321), que representam 0,6% e 0,1%, respetivamente.  

Assim, é possível verificar que Portugal exporta todas as tipologias de carne de suínos, mostrando que Espanha é um mercado importante.  

No geral, Portugal apresenta um saldo negativo nas trocas de carne de porco com Espanha, onde importa destacar a importação, proveniente de Espanha, de “carnes de 

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

espécie suína (exceto carcaças e meias carcaças, pernas, pás e respetivos pedaços, não desossados), congeladas” (020329) e “pernas, pás e respetivos pedaços, não 

desossados, de animais de espécie suína, frescos ou refrigerados” (020312), que apresentam um valor mais elevado de exportação.  
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Quadro 10 Trocas comerciais de carne de animais da espécie suína entre Portugal e Espanha // 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 
27.5507,3 100,0 23.225,1 100,0 -252.282,1 243.448,9 100,0 23.728,4 100,0 -219.720,4 -11,6% 2,2% 

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

refrigeradas 
22.0245,4 79,9 13.819,8 59,5 -206.425,6 194.243,6 79,8 17.582,7 74,1 -176.660,8 -11,8% 27,2% 

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

frescas ou refrigeradas 
7.717,4 2,8 1.850,0 8,0 -5.867,4 7.323,3 3,0 4.544,9 19,2 -2.778,4 -5,1% 145,7% 

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

animais de espécie suína, frescos ou refrigerados 
52.610,0 19,1 931,3 4,0 -51.678,7 34.480,4 14,2 575,8 2,4 -33.904,6 -34,5% -38,2% 

020319 

Carnes de animais da espécie suína (exceto carcaças e 

meias carcaças, pernas, pás e respetivos pedaços, não 

desossados), frescas ou refrigeradas 

15.9918,0 58,0 11.038,5 47,5 -148.879,5 152.439,9 62,6 12.462,0 52,5 -139.977,8 -4,7% 12,9% 

0203 Total - Carnes de animais da espécie suína, congeladas 55.261,9 20,1 9.405,3 40,5 -45.856,5 49.205,3 20,2 6.145,7 25,9 -43.059,6 -11,0% -34,7% 

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

congeladas 
1.715,7 0,6 56,6 0,2 -1.659,1 1.600,8 0,7 33,5 0,1 -1.567,2 -6,7% -40,7% 

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

animais de espécie suína, congeladas 
15.463,6 5,6 1.284,8 5,5 -14.178,9 9.974,6 4,1 147,1 0,6 -9.827,6 -35,5% -88,6% 

020329 

Carnes de animais da espécie suína (exceto carcaças e 

meias carcaças, pernas, pás e respetivos pedaços, não 

desossados), congeladas 

38.082,5 13,8 8.064,0 34,7 -30.018,6 37.629,9 15,5 5.965,1 25,1 -31.664,8 -1,2% -26,0% 

Fonte: Instituto Nacional de Estatística (INE) 
Acedido em março de 2021 
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No que se refere às trocas comerciais de carne de animais da espécie ovina e caprina, apresentadas no Quadro 11, a Espanha apresenta-se como o 1.º maior fornecedor 

desta categoria de carne para Portugal, e Espanha corresponde a um dos principais mercados para as empresas portuguesas, ocupando o 2.º lugar como destino das 

exportações.  

De 2019 para 2020, assistiu-se a uma diminuição do valor das importações provenientes de Espanha, em 5,5%, e as exportações de Portugal, apresentaram um aumento 

exponencial de 188,1%, no entanto, mantém o saldo da balança comercial negativo.  

A principal tipologia exportada por Portugal corresponde a “carcaças e meias carcaças de borrego, frescas ou refrigeradas” (020410) que representa 77,3% do total sendo a 

tipologia que apresentou o maior aumento, entre 2019 e 2020, destacando-se também “carcaças e meias carcaças, de ovinos, frescas ou refrigeradas (exceto borrego)” 

(020421) com uma quota de 16,2%. As restantes tipologias apresentam valores inferiores, onde se salienta “carnes não desossadas de ovinos (exceto carcaças e meias 

carcaças), congeladas” (020442) que possui uma quota de 2,1% e “carnes de caprinos, frescas, refrigeradas ou congeladas” (020450) que representa 2% do total das 

exportações. 

Portugal apresenta importações de todas as tipologias de carne das espécies ovina e caprina proveniente de Espanha destacando-se a importação de “carnes não desossadas 

de ovinos (exceto carcaças e meias carcaças), frescas ou refrigeradas” (020422) que corresponde a 42,9% do total, “carnes de caprinos, frescas, refrigeradas ou congeladas” 

(020450) com uma quota de 18,3% e “carcaças e meias carcaças de borrego, frescas ou refrigeradas” (020410) com um valor de 18,2%, sendo que, nas restantes tipologias, 

Portugal apresenta um valor de importação residual. 
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Quadro 11 Trocas comerciais de carne de animais das espécies ovina e caprina entre Portugal e Espanha // Valores em milhares de euros 
 

CÓDIGO TIPOLOGIA 

2019 2020 
EVOLUÇÃO  

(19 – 20) 

IMPORT EXPORT SALDO 

EUR 

IMPORT EXPORT SALDO 

EUR 
IMPORT EXPORT 

VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % 

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

refrigeradas ou congeladas 
14.774,2 100,0 475,5 100,0 -14.298,7 13.961,0 100,0 1.369,9 100,0 -12.591,1 -5,5% 188,1% 

 
Total - Carnes de animais da espécie ovina, frescas ou 

refrigeradas 
10.908,7 73,8 419,3 88,2 -10.489,4 10.167,0 72,8 1.282,5 93,6 -8.884,5 -6,8% 205,8% 

020410 
Carcaças e meias carcaças de borrego, frescas ou 

refrigeradas  
4.221,1 28,6 26,3 5,5 -4.194,9 2.537,6 18,2 1.059,1 77,3 -1.478,5 -39,9% 3933,9% 

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

(exceto borrego) 
1.119,6 7,6 337,3 70,9 -782,3 1.449,8 10,4 222,2 16,2 -1.227,5 29,5% -34,1% 

020422 
Carnes não desossadas de ovinos (exceto carcaças e meias 

carcaças), frescas ou refrigeradas 
5.317,1 36,0 0,4 0,1 -5.316,7 5.984,9 42,9 0,4 0,0 -5.984,5 12,6% -12,2% 

020423 Carnes de ovinos, desossadas, frescas ou refrigeradas 250,9 1,7 55,3 11,6 -195,6 194,7 1,4 0,7 0,1 -194,0 -22,4% -98,7% 

 Total - Carnes de animais da espécie ovina, congeladas 1.533,2 10,4 44,1 9,3 -1.489,1 1.239,8 8,9 59,5 4,3 -1.180,3 -19,1% 34,8% 

020430 Carcaças e meias carcaças de borrego, congeladas  74,1 5,0 1,2 0,3 -72,9 564,4 4,0 16,2 1,2 -548,1 -23,8% 1252,6% 

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

borregos) 
81,4 0,6 0 0  -81,4 70,9 0,5 0  0 -70,9 -12,9% --- 

020442 
Carnes não desossadas de ovinos (exceto carcaças e meias 

carcaças), congeladas 
629,9 4,3 42,6 9,0 -587,3 489,9 3,5 29,3 2,1 -460,6 -22,2% -31,1% 

020443 Carnes de ovinos, desossadas, congeladas  80,9 0,5 0,3 0,1 -80,6 114,6 0,8 13,9 1,0 -100,7 41,6% 4053,7% 

020450 
Total - Carnes de caprinos, frescas, refrigeradas ou 

congeladas 
2.332,4 15,8 12,1 2,5 -2.320,3 2.554,2 18,3 28,0 2,0 -2.526,2 9,5% 131,7% 
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Fonte: International Trade Centre (ITC) 
Acedido em março de 2021 

 

 

No que respeita às trocas comerciais de “carnes e miudezas, comestíveis, salgadas ou em salmoura, secas ou fumadas; farinhas e pós comestíveis, de carnes ou de 

miudezas”, expressas no Quadro12, Portugal apresenta um saldo estruturalmente negativo, tendo se verificado uma diminuição no valor das importações assim como nas 

exportações, entre 2019 e 2020, de -3,8% e -4,9%, respetivamente, com Espanha a se apresentar como 1.º cliente para Portugal.  

Assim, Portugal exporta 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 representa 67,9% do total, tendo apresentado um aumento de 2,3%, entre 2019 e 2020, “barrigas (entremeadas) e seus 

pedaços, da espécie suína, salgados ou em salmoura, secos ou fumados” (021012) com uma quota de 14,4% e “pernas, pás e respetivos pedaços, não desossados, de suínos, 

salgados ou em salmoura, secos ou fumados” (021011) com uma correspondência de 13%, podendo sugerir que os produtos de carnes e miudezas comestíveis salgadas de 

suínos são os produtos de referência no mercado francês. 

Portugal exporta ainda a tipologia “outras” (021099) com uma quota de 4,6% e, por fim, “carnes de bovinos, salgadas ou em salmoura, secas ou fumadas” (021020) que 

representa apenas 0,1% do total. 

Portugal importa de Espanha maioritariamente “carnes de suínos, salgadas ou em salmoura, secas ou fumadas (exceto pernas, pás e respetivos pedaços, não desossados, 

barrigas "entremeadas" e seus pedaços)” (021019), que representa 52,1% do total, seguindo-se “pernas, pás e respetivos pedaços, não desossados, de suínos, salgados ou 

em salmoura, secos ou fumados” (021011) com um valor de 33,7% e “barrigas (entremeadas) e seus pedaços, da espécie suína, salgados ou em salmoura, secos ou fumados” 

(021012), com uma correspondência de 10,1%, representando, assim, as principais tipologias importadas de Espanha.  

Apesar de Portugal apresentar um saldo negativo em todas as categorias exportadas para Espanha, verifica-se que existe procura dos produtos portugueses no mercado 

espanhol. De facto, o valor importado de Espanha é bastante superior ao exportado por Portugal, o que salienta o potencial do setor da carne no mercado espanhol. 

Tal como foi possível verificar ao longo deste capítulo, apesar dos constrangimentos provocados pela COVID-19, Espanha, no ano de 2020, apresentou um aumento na 

exportação de todas as categorias de carne mostrando que é um setor bastante forte e permitiu responder à procura interna assim como ao mercado externo.  

Portugal e Espanha mantém relações económicas bastante profundas, sendo que se salienta, principalmente, a importância de Espanha para Portugal como principal 

fornecedor de produtos cárneos. Estas relações devem de ser fortificadas através da aplicação de estratégias de entrada no mercado espanhol, visto que este é um mercado 

bastante competitivo.  
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Quadro 12 Trocas comerciais de carne e miudezas, comestíveis, salgadas ou em salmoura entre Portugal e Espanha // Valores em milhares de euros 
 

CÓDIG

O 
TIPOLOGIA 

2019 2020 
EVOLUÇÃO  

(19 – 20) 

IMPORT EXPORT SALDO 

EUR 

IMPORT EXPORT SALDO 

EUR 
IMPORT 

EXPOR

T 
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 

45.887,0 100,0 5.096,3 100,0 -40.790,7 44.145,2 100 4.846,4 100 -39.298,8 -3,8% -4,9% 

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

salgados ou em salmoura, secos ou fumados 
14.863,8 32,4 773,1 15,2 -14.090,7 14.867,1 33,7 630,4 13,0 -14.236,6 0,0% -18,5% 

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

salgados ou em salmoura, secos ou fumados 
4.077,2 8,9 799,0 15,7 -3.278,1 4.467,1 10,1 698,3 14,4 -3.768,8 9,6% -12,6% 

021019 

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

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

barrigas "entremeadas" e seus pedaços) 

25.600,7 55,8 3.217,5 63,1 -22.383,2 22.981,2 52,1 3.291,3 67,9 -19.689,9 -10,2% 2,3% 

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

fumadas 
346,0 0,8 205,3 4,0 -140,8 213,5 0,5 4,3 0,1 -209,1 -38,3% -97,9% 

021099 Outras 999,3 2,2 101,4 2,0 -898,0 1.616,4 3,7 222,1 4,6 -1.394,3 61,7% 119,1% 

Fonte: International Trade Centre (ITC) 
Acedido em março de 2021 
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Como membro da União Europeia, a Espanha é parte integrante da União Aduaneira, que se define pela livre circulação de mercadorias e pela adoção de uma política 

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

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

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

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

fiscalização no que respeita à respetiva qualidade e características técnicas. 

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

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

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

específica ou certificações. Muitos produtos que circulam neste espaço estão também sujeitos a regulamentação técnica desenvolvida, nomeadamente, no que se refere a 

informação aos consumidores: rotulagem e embalagem de produtos agroalimentares; rotulagem, apresentação e publicidade dos géneros alimentícios. 

No que se refere às trocas comerciais de produtos de carne, na UE é necessário ter em conta a legislação sobre elementos considerados relevantes no setor, como regras de 

polícia sanitária aplicáveis à produção, transformação, distribuição e introdução de produtos de origem animal para consumo humano, regras sanitárias para o comércio e 

introdução na UE, entre outras. Os produtos de origem animal importados para a União Europeia (UE) ou através da UE devem ser acompanhados de um certificado 

veterinário.  

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

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

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

• Informações nutricionais obrigatórias em alimentos processados; 

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

https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/pt/results?product=0204100010&origin=PT&destination=FR
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• Destacar alergénios na lista de ingredientes; 

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

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

 

Quadro 13 Requisitos de rotulagem na UE 

 

Fonte: Access2Markets 

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

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

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

As transmissões intracomunitárias de bens são isentas de IVA em território nacional, no entanto, estão sujeitas a tributação no Estado membro de destino dos bens. Em 

Espanha o pagamento do Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA) apresenta 4 níveis de taxas: 

• Taxa Normal: 21%, aplicável à generalidade de bens e serviços;  

Nome do Produto: Deve ser 
diferenciado de outros alimentos 

semelhantes, e deve conter 
informações sobre a forma de 

alimentos ou processos utilizados 
na produção

Condições especiais de 
conservação ou condições de 

utilização;

Lista de Ingredientes, em ordem 
decrescente de peso - incluir 

substâncias adicionais permitidas e 
ingredientes alergénicos presentes 

no produto

País de origem

Quantidade líquida

Designação do lote

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

..."

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

saturados, carboidratos, açúcares, 
proteína e sal.
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• Taxas Reduzidas: 10%, incidente, nomeadamente, sobre certos géneros alimentícios, água, medicamentos de uso veterinário e alguns serviços (ex.: hotelaria e 

restauração; transporte de passageiros e suas bagagens); 

• Taxa super reduzida: 4% nomeadamente, sobre os produtos alimentares de primeira necessidade, determinados medicamentos, livros, revistas e jornais. 

Assim, no que respeita as trocas comercias de carne, existe uma aplicação de IVA de 10% entre Portugal e Espanha para os produtos ao abrigo do presente estudo (carne de 

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

Embaixada de Portugal em 

Madrid 

Calle Lagasca, nº 88 - 4º  

28001 Madrid +34 917 824 960 
E-mail: madrid@mne.pt  

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

Secção Consular da Embaixada 

de Portugal em Madrid 

Calle Lagasca, nº 88 - 4º  

28001 Madrid 
+34 915 773 585 E-mail: sconsular.madrid@mne.pt  

Embaixada de Espanha em 

Portugal 

Rua do Salitre, 1  

1269-052 Lisboa 
+351213 472 381/2/3 

E-mail: emb.lisboa@maec.es  

Website: 

http://www.exteriores.gob.es/Embajadas/LISBOA/es/Embajada/P

aginas/inicio.aspx  

AICEP Portugal Global 

Rua Júlio Dinis, 748 9º Dto., 

4050-012 Porto  
+351 226 055 300 

E-mail: aicep@portugalglobal.pt 

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

1050-051 Lisboa 
+351 217 909 500 

AICEP Portugal Global - Madrid 
Calle Lagasca, 88 - 4º  

28001 Madrid +34 917 617 200 
E-mail: aicep.madrid@portugalglobal.pt 

Website: http://www.portugalglobal.pt 

mailto:madrid@mne.pt
https://madrid.embaixadaportugal.mne.gov.pt/pt/
mailto:sconsular.madrid@mne.pt
mailto:emb.lisboa@maec.es
http://www.exteriores.gob.es/Embajadas/LISBOA/es/Embajada/Paginas/inicio.aspx
http://www.exteriores.gob.es/Embajadas/LISBOA/es/Embajada/Paginas/inicio.aspx
mailto:aicep@portugalglobal.pt
http://www.portugalglobal.pt/
mailto:aicep.madrid@portugalglobal.pt
http://www.portugalglobal.pt/
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ENTIDADES MORADA TELEFONE EMAIL | WEBSITE 

Câmara Hispano-Portuguesa de 
Comercio y Industria 

C/Claudio Coello, 91. 5ª Pl.  

28006 Madrid 
+34 91 442 23 00 

E-mail: info@chp.es  

Website: https://chp.es/pt/  

Câmara de Comércio e Indústria 
Luso-Espanhola 

Av. Marquês de Tomar, 2 - 7º  
1050-155 Lisboa +351 213 509 310 

E-mail: ccile@ccile.org  

Website: https://www.portugalespanha.org/index.php  

ICEX Spain Export and 

Investments (Exportação e 

Investimento de Espanha)  

Paseo de la Castellana, 278 M 

28046 Madrid +34 900 349 000 
E-mail: informacion@icex.es  

Website: https://www.icex.es/icex/es/index.html  

Federación Empresarial de 

Carnes e Industrias Cárnicas 

(FECIC) 

Calle Velázquez, 27, 

1º izquierda – 28001 Madrid +34 91 426 10 88 
E-mail: fecic@fecic.es  

Website: https://www.leporc.com/ 

 

 

mailto:info@chp.es
https://chp.es/pt/
mailto:ccile@ccile.org
https://www.portugalespanha.org/index.php
mailto:informacion@icex.es
https://www.icex.es/icex/es/index.html
mailto:fecic@fecic.es
https://www.leporc.com/


 

 

 

  
 



  

37 

ACCESS2MARKETS (EUROPEAN COMMISSION) 

BUSINESS ENVIRONMENT RANKINGS (THE ECONOMIST INTELLIGENCE UNIT) 

COMÉRCIO INTERNACIONAL DE MERCADORIAS DE PORTUGAL COM ESPANHA (GABINETE DE ESTRATÉGIA E ESTUDOS) 

CORRUPTION PERCEPTIONS INDEX 2019 (TRANSPARENCY INTERNATIONAL) 

DOING BUSINESS 2020 (WORLD BANK GROUP) 

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

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

FOOD SUPPLY QUANTITY (FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION) 

INDICADORES MACROECONÓMICOS DO WORLD BANK 

MERCADO – ESPANHA (PORTUGALEXPORTA -AICEP) 

PERFIL DO PAÍS – ESPANHA  

THE GLOBAL COMPETITIVENESS REPORT 2019 (WORLD ECONOMIC FORUM)  

WORLD ECONOMIC OUTLOOK DATABASE (FUNDO MONETÁRIO INTERNACIONAL – FMI) 

 

 

 

A RELAÇÃO PORTUGAL-ESPANHA NO COMÉRCIO INTERNACIONAL PORTUGUÊS 

ESTUDO DE CARACTERIZAÇÃO DO MERCADO – ESPANHA 

https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/en/search?product=0203&origin=PT&destination=PL
https://www.iberglobal.com/files/business_climate_eiu.pdf
https://www.gee.gov.pt/pt/?option=com_fileman&view=file&routed=1&name=An%C3%A1lise%2007%2021.pdf&folder=estudos-e-seminarios%2Fartigos&container=fileman-files
https://www.transparency.org/files/content/pages/2019_CPI_Report_EN.pdf
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/32436/9781464814402.pdf
https://www.trademap.org/Product_SelProductCountry.aspx?nvpm=1%7c124%7c%7c%7c%7cTOTAL%7c%7c%7c2%7c1%7c1%7c1%7c1%7c1%7c1%7c1%7c1%7c1
https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpgid=ine_tema&xpid=INE&tema_cod=1410
http://www.fao.org/faostat/en/#data/CL
https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD?locations=CA
https://myaicep.portugalexporta.com/mercados-internacionais/es/espanha?setorProduto=-1
https://santandertrade.com/en/portal/analyse-markets/spain/general-presentation
https://santandertrade.com/en/portal/analyse-markets/spain/general-presentation
http://www3.weforum.org/docs/WEF_TheGlobalCompetitivenessReport2019.pdf
https://www.imf.org/en/Publications/WEO/weo-database/2020/October/weo-report?c=124,132,134,136,137,182,184,&s=NGDP_RPCH,NGDPD,NGDPDPC,PCPIPCH,TMG_RPCH,TXG_RPCH,LUR,&sy=2018&ey=2025&ssm=0&scsm=1&scc=0&ssd=1&ssc=0&sic=0&sort=country&ds=.&br=1
https://repositorio.ual.pt/bitstream/11144/4912/1/Janus_20_1_05_SR.pdf
https://portugalfoodshub.org/wp-content/uploads/2017/07/Analise-de-mercado-%E2%80%93-Espanha.pdf
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FICHA DE MERCADO – ESPANHA 

 INDÚSTRIA AGROALIMENTAR – ESPANHA  

INDÚSTRIA AGROALIMENTAR ESPANHOLA: ESTRUTURA EMPRESARIAL E PRODUTIVIDADE 

MARKET INNOVATION OVERVIEW – SPAIN  

SPAIN: THE SPANISH MEAT SECTOR IS UP IN ARMS 

THE TOP FOUR INNOVATION TRENDS SHAPING THE SPANISH FOOD SECTOR  

 

https://fdocumentos.com/document/mercados-aicep-portugal-global-espanha-ficha-de-mercado-junho-2016-4.html
https://fdocumentos.com/document/mercados-aicep-portugal-global-espanha-ficha-de-mercado-junho-2016-4.html
https://fdocumentos.com/document/mercados-aicep-portugal-global-espanha-ficha-de-mercado-junho-2016-4.html
https://www.investinspain.org/en/industries/agri-food
https://www.caixabankresearch.com/en/sector-analysis/agrifood/spains-agrifood-industry-business-structure-and-productivity
https://qualifica.portugalfoods.org/wp-content/uploads/2020/05/PortugalFoodsQualifica_NC16_Carnes-Espanha.pdf
https://www.agroberichtenbuitenland.nl/actueel/nieuws/2021/07/19/spain-the-spanish-meat-sector-is-up-in-arms
https://www.foodnavigator.com/Article/2021/01/11/The-top-four-innovation-trends-shaping-the-Spanish-food-sector-CNTA?utm_source=copyright&utm_medium=OnSite&utm_campaign=copyright

