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 A França é atualmente a sétima maior economia mundial, a terceira ao nível da União Europeia (UE) e um dos principais importadores e exportadores, ocupando a sexta 

posição em ambos os fluxos, a nível mundial. É o maior país da UE em termos de área e o segundo mais populoso, representando 15% da população da UE, em 2019. O país 

disfruta de uma imagem de prestígio internacional, pela exigência de qualidade que coloca nas suas relações comerciais.  

Em matéria de produtividade do trabalho, reportando a informação económica de 2019, a França representa 17,4% do PIB da europa. Os franceses registam igualmente um 

relevante poder de compra per capita e o mesmo ocupa uma posição de relevância, quer a nível global (25.ª posição) quer no âmbito do espaço europeu (15.ª posição). Este 

indicador – PIB per capita – registou em 2019 um crescimento de 2,5% face ao ano precedente, e o rendimento médio bruto anual de um cidadão francês ascende a 

aproximadamente 32 mil euros. 

No entanto, denota-se desigualdade nos salários da população, com os homens a possuírem um salário 19% maior do que o das mulheres, e com a população mais idosa a 

apresentar um padrão médio de vida mais elevado e os mais jovens apresentam um padrão mais inferior.  

A taxa de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) situou-se em 1,5% em 2019, sendo estimada uma forte contração económica em 2020 devido aos efeitos provocados 

pela pandemia COVID-19. A França foi um dos países mais afetados pela pandemia, no entanto, foram implementadas várias medidas de apoio às famílias e empresas, 

resultando num défice orçamental de -9,7% do PIB em 2020. 

Quadro 1 Fatores económicos França  
 

Indicadores Valor 2020 (e) 

Produto Interno Bruto (PIB)  2.101,8 Mil Milhões € 

PIB per capita 32.339,00 € 

PIB Taxa de Crescimento 

Anual 
-9,7% 

Taxa de Inflação 0,5% 

Taxa de Desemprego 8,9% 

Fonte: Fundo Monetário Internacional (FMI)  
Acedido em março de 2021   
(e) Estimativa 
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Assim, a França é confrontada com vários desafios estruturais, que se traduzem numa elevada taxa de desemprego, fraca competitividade e elevados encargos 

da dívida pública e privada. De facto, a França possui uma taxa de desemprego elevada (8,9% em 2020), especialmente entre os mais jovens, prevendo-se um 

aumento para 10,2% em 2021.  

Tendo em conta a distribuição económica por setores de atividade, considera-se que a economia francesa é bastante desenvolvida com o setor dos serviços a 

representar 70,2% do PIB e a empregar 78% da população ativa, onde o turismo assume grande relevância uma vez que é dos destinos mais desenvolvidos a nível 

mundial. 

Relativamente ao setor da indústria, esta caracteriza-se por ser forte e diversificada, tendo apresentado uma mudança acelerada fruto das novas tecnologias 

associadas à digitalização dos processos e à ecoeficiência da gestão industrial onde se integra o novo paradigma “Indústria 4.0”. É de facto uma das principais 

potencias económicas mundiais pelo desenvolvimento da sua indústria transformadora, considerada das mais avançadas do mundo, especialmente em setores 

como o automóvel, eletrónica, química, cosmética e moda. Assim, este setor tem um peso de 17,1% do PIB, empregando 19,9% da população.  

No que respeita o setor agrícola, a França é a maior potência agrícola da UE, representando um quarto da produção agrícola total. No entanto, a sua representação 

no PIB do país é bastante reduzida (1,6%), empregando apenas 2% da população. Este setor é altamente subsidiado por fundos da UE, sem os quais seria difícil 

manter a competitividade no atual quadro de concorrência global. Os principais produtos agrícolas da França incluem trigo, milho, carnes e vinho. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



  

5 

A França assume uma posição de relevo no comércio internacional com as suas importações e exportações a representar cerca de 3% do comércio internacional, ocupando 

o 6.º lugar em ambos os fluxos. 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 30,2% do PIB e as importações 28,7%.  

O país apresentou um decréscimo tanto nas exportações como importações (-16% e -12%, respetivamente) entre 2019 e 2020, tendo mantido uma balança comercial 

deficitária (-81 mil milhões de euros), que se traduz por uma superação das importações relativamente às exportações. 

As importações têm-se desenvolvido rapidamente, uma vez que a população francesa compra uma quantidade substancial de produtos importados, que são comercializados 

a preços mais baixos no mercado local, desfavorecendo os produtos que são “Made in France”. 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 Alemanha se apresenta como principal cliente, representando 14,5% das 

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

de França.  

Quadro 2 Balança Comercial de Bens de França 

Indicadores 
2019 

(Mil Milhões €) 

2020 

(Mil Milhões €) 

Exportações (E) 495,8 417,1 

% Exportações no PIB 31,8% 30,2% 

Importações (I) 569,8 498,7 

% Importações no PIB 34,7% 33% 

Saldo (E - I) -74,0 -81,6 

Posição no “ranking” mundial 

Como exportador 6.º 8.º * 

Como importador 6.º 7.º * 
 

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

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

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

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

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

enlatados e lacticínios.  

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

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

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

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

o mesmo padrão que as importações. 

Figura 1 Principais clientes da França (2020) Figura 2 Principais fornecedores da França (2020) 
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Fonte: International Trade Centre (ITC) 
Acedido em março de 2021 
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A França constitui um parceiro de referência para Portugal que envolve transações comerciais, mas também económicas, políticas e sociais que decorrem não só da sua 

integração no tratado da UE e da moeda única, mas inclui igualmente, os movimentos migratórios ocorridos ao longo das décadas. De facto, é possível constatar a existência 

de laços culturais e históricos entre os dois países que se reflete na vasta comunidade portuguesa que contribui para o desenvolvimento do conhecimento mútuo e promoção 

de negócios.  

Em 2019, o mercado francês ocupava o 2.º lugar como cliente de bens e serviços de Portugal, com uma quota de cerca de 13%, e o 3.º lugar como fornecedor, com uma quota 

de 9,8%. O mercado francês é um cliente estratégico para Portugal, designadamente para empresas que integram os setores da indústria, comércio, distribuição e mediação. 

De facto, as exportações para o mercado francês têm vindo a subir de forma permanente, no entanto, em 2019, devido a um forte aumento das importações (+ 36,7%, em 

relação a 2018), verificou-se um défice comercial de cerca de 100 milhões de euros. 

Já em 2020, verificou-se que Portugal apresentou um saldo da balança comercial positivo, devido a uma 

diminuição significativa no valor das importações, com as exportações a apresentarem um ligeiro 

decréscimo, apresentando assim um excedente para o nosso país de mais de 2 mil milhões de euros. 

Portugal ocupa o 13.º lugar no ranking das exportações para o mercado francês absorvendo 1,4% da quota 

de mercado, e o 17.º das importações, responsável por 1,2% da quota. Encontra-se assim constante que a 

evolução do comércio entre França e Portugal tem sido positiva, no entanto, apresenta ainda uma reduzida 

relevância no mercado francês.  

No que respeita às exportações de Portugal para França, destacam-se os veículos e outro material de 

transporte (21,8%), máquinas e aparelhos (11,1%), metais comuns (10,2%), plásticos e borracha (6,8%) e 

vestuário (5,5%). Ao nível das importações de produtos de França, destacam-se os veículos e outro material 

de transporte (49%), máquinas e aparelhos (12,4%), produtos químicos (7%), produtos agrícolas (5,8%) e 

metais comuns (4,4%).  

Tendo em conta estes fatores, é possível perceber que a evolução do comércio entre França e Portugal tem 

sido positiva, realçando o facto de ser um mercado estratégico para Portugal, pelo que é necessário 

equacionar estratégias de expansão que contribuam para melhorar posições e promover a imagem e 

notoriedade da oferta nacional.  

Quadro 3 Comércio internacional de mercadorias Portugal com 
França 

INDICADORES 
2019 

(Milhões €) 

2020 

(Milhões €) 

Importações (E) 7.851,1 5.011,2 

Exportações (I) 7.746,2 7.267,8 

Saldo (E - I) -104,8 -2.256,6 

Peso do mercado em Portugal 

Importações 9,8% 7,3% 

Exportações 12,9% 12,1% 

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

 

  

A abordagem ao mercado deve 
de ser feita na língua francesa. 
Alguns setores têm uma certa 
propensão para comunicar em 

inglês, no entanto, aconselha-se 
sempre a utilização do francês.

A presença na internet é 
absolutamente indispensável, 
pelo que é importante ter um 
website atrativo e com idioma 

disponível para francês.

No caso de não dominar o 
idioma durante a visita de 
prospeção, deve fazer-se 

acompanhar de um intérprete. 

Possuir cartões de visita 
atualizados e com indicação do 

cargo (email e website da 
empresa).

Os empresários franceses 
apreciam a pontualidade nos 

contactos e os convívios numa 
relação negocial, como sejam 

convites para refeições ou para 
visitar as instalações em 

Portugal.

Todas as embalagens de 
produtos exportados têm 

obrigatoriamente que estar 
rotuladas em francês.

Os franceses têm tendência a 
formalizar por escrito todos os 

processos e contratos.

Cumprir prazos de entrega e 
outros compromissos 

contratuais.
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A indústria agroalimentar é o setor industrial líder em França. É responsável por 20% da receita total da indústria transformadora, tendo sido, em 2018, o terceiro maior 

contribuinte para a balança comercial francesa. Em termos de receita, a indústria agroalimentar da França é a segunda maior da Europa, depois da Alemanha, e em 2018, foi 

considerada o quarto maior exportador de produtos agroalimentares do mundo, destacando-se produtos como bebidas, lacticínios, carne e produtos à base de carne e 

produtos de processamento de grãos. Assim, o mercado francês é caracterizado por ser altamente desenvolvido e competitivo, em particular na distribuição, setor no qual é 

líder.  

De facto, a França assume uma posição de destaque no panorama europeu como produtor agrícola, ocupando a primeira posição como produtor de açúcar, cereais e carne. 

No que respeita ao setor da carne, França ocupa a 12.ª posição no ranking de maiores exportadores do mundo, contribuindo com 2,7% na produção mundial, e ocupa a 9.ª 

posição como importador, absorvendo 3,8% da produção.   

Em 2018, encontrava-se em território francês o maior rebanho de gado bovino da Europa, o terceiro maior de gado suíno, o quarto maior de gado caprino e o sexto maior de 

gado ovino. De facto, a França assume-se como o maior produtor de carne bovina da Europa e ocupa o terceiro lugar na produção de carne ovina e carne suína. 

Ao nível dos fluxos comerciais, a “carne e miudezas comestíveis de aves” é o produto mais importado pela França, seguindo-se a “carne de bovino fresca ou refrigerada” 

(0201) em 2.º lugar, a carne suína (0203) em 3.º, carne das espécies ovina e caprina (0204) em 4.º lugar, carnes e miudezas, comestíveis, salgadas ou em salmoura, secas ou 

fumadas; farinhas e pós comestíveis, de carnes ou de miudezas (0210) ocupa a 5.ª posição e a carne de bovinos congelada (0202) ocupa a 6.ª posição das importações do 

país. 

Em relação às exportações, a carne suína (0203) ocupa o 1.º lugar, seguindo-se a carne de bovino fresca ou refrigerada (0201) em 2.º, com a carnes e miudezas, comestíveis, 

salgadas ou em salmoura, secas ou fumadas; farinhas e pós comestíveis, de carnes ou de miudezas (0210) a ocupar o 5.º lugar, a carne das espécies ovina e caprina (0204) 

em 6.º e a carne de bovinos congelada (0202) em 7.º lugar no ranking de exportações de carne do país.  

No que respeita à preferência dos consumidores franceses, denota-se que a carne de porco é a mais consumida com um consumo per capita anual de 32 kg, seguindo-se a 

carne de aves (28 kg), carne bovina (23 kg), e, com uma menor representatividade, a carne ovina, correspondendo a um consumo per capita de 3kg. No entanto, têm surgido 

desafios neste setor, devido às implicações que o consumo elevado de carne tem para a saúde das pessoas e do ambiente. Neste sentido, tem- se assistido a um declínio no 

consumo de carne em vários países europeus, e, na França, em particular, observa-se uma diminuição lenta do consumo neste setor.  

As mudanças socioeconómicas e demográficas alteraram significativamente as tendências alimentares na França, onde se denota um aumento da preocupação dos 

consumidores franceses com a segurança e qualidade dos alimentos. A geração mais jovem demonstra um maior interesse em experimentar produtos novos e inovadores e 

valoriza produtos com uma imagem atraente e com bom gosto. 
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Fruto destas preocupações, assistiu-se a um aumento da procura por produtos naturais e orgânicos. Neste setor, a França apresenta resposta para esta tendência, onde 13% 

da sua área agrícola é utilizada para produção orgânica, correspondendo à terceira maior área de terras agrícolas da UE dedicada a produtos orgânicos. No que respeita a 

produção animal, a França lançou uma iniciativa, em 2017, denominada “Pacto pelo compromisso social”, que tinha como objetivos a preservação da área agrícola natural, 

protegendo o bem-estar e a saúde dos animais e respeitando os colaboradores do setor. 

Assim, denotou-se que o setor orgânico registou um aumento de 19% na França e tem se assistido ao aumento da procura por “refeições éticas”, produtos manufaturados 

com certificado halal e, em menor grau, produtos com certificação kosher. Em 2018, 71% da população francesa consumiu produtos orgânicos pelo menos uma vez por mês, 

tendo-se também notado que 9 em 10 franceses consumiram produtos orgânicos pelo menos ocasionalmente, enquanto 82% confiam nos selos de produtos orgânicos. Os 

produtos que utilizam o logotipo orgânico da UE ou a abreviação francesa “AB – Agriculture Biologique”, garantem que os produtos contêm as seguintes características: não 

utilização de fertilizantes químicos, inseticidas sintéticos ou organismos geneticamente modificados; capineira mecânica ou térmica; rotação de culturas; uso limitado de 

tratamentos com antibióticos; maior respeito pelo bem-estar animal; e uso limitado de aditivos. Deste modo, produtos com este selo, criam mais confiança nos consumidores, 

refletindo, igualmente, a qualidade dos produtos.  

Os consumidores franceses apostam cada vez mais na qualidade dos produtos, estando este fator a sobrepor-se ao fator preço como elemento essencial no processo de 

escolha/compra. A tendência na preferência dos consumidores é assim a aposta em produtos de qualidade ou marcas associadas a esse conceito. O consumidor francês é 

impulsivo e gosta de experimentar produtos novos e inovadores, existindo uma tradicional abertura dos franceses às inúmeras gastronomias a nível global.  

No setor da carne, apesar de se demonstrar uma descida no seu consumo, assiste-se a uma procura cada vez maior por produtos de carne de alta qualidade, que é distinguida 

pela utilização de selos e certificados especiais como é o caso do “Label Rouge”, que é um selo que garante que os produtos contêm um conjunto de características de um 

nível superior ao dos produtos similares. Assistiu-se, entre 2016 e 2017, um aumento no número de animais com o selo “Label Rouge” de 8,1%, enquanto o setor biológico 

registou um aumento de 19%, reforçando as mudanças verificadas no mercado. 

Deste modo, o consumidor francês procura adotar hábitos de consumo mais responsáveis valorizando a qualidade, rastreabilidade, composição, autenticidade, transparência 

e respeito pelo meio ambiente, demonstrando um interesse crescente em produtos "sustentáveis": orgânicos, locais, naturais, sem conservantes. Além disso, é necessário 

ter conhecimento sobre os nichos do mercado, nomeadamente o Gourmet que poderá ser uma aposta no mercado francês. 
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A carne bovina é o terceiro tipo de carne mais consumida pelos franceses, com um consumo per capita anual de 23 kg (Food and Agriculture Organization, 2013), 

correspondendo aos maiores consumidores da União Europeia. A França possui uma posição de destaque também como produtor, tendo em 2018, sido considerado o país 

com o maior rebanho de bovinos da Europa e o maior exportador de bovinos vivos.  

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 2.º lugar em ambos os fluxos. No contexto internacional, França ocupa o 6.º lugar como importador mundial e o 9.º lugar como exportador 

desta categoria de carne.  

No período entre 2019 e 2020, França registou um decréscimo tanto no valor das importações assim como nas exportações, de -20% e -7%, respetivamente, no entanto, em 

2020 apresentou um saldo positivo na balança comercial de “carne de bovinos fresca ou refrigerada”, contrariando o que aconteceu em 2019.  

No grupo das importações, a tipologia “carnes desossadas de bovinos, frescas ou refrigeradas” (020130) é a que apresenta um valor superior, representando em 2020, 61% 

do total, sugerindo que é a tipologia de carne de preferência dos consumidores franceses. Segue-se a tipologia “carnes de bovinos, não desossadas, frescas ou refrigeradas 

(exceto carcaças e meias carcaças)” (020120) com uma quota de 23,7% 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 15,3%, tendo sido a única tipologia a apresentar um aumento no valor das importações, de 0,5%, entre 2019 

e 2020, com as restantes a apresentarem um decréscimo.  

No que alude à “carne fresca de bovino fresca ou refrigerada” (0201), os principais países fornecedores correspondem aos Países Baixos, que representam 34,1% do total das 

importações de França, seguindo-se a Bélgica (16,8%) e Irlanda (16,6%). 

No que se refere às exportações de “carne de bovinos fresca ou refrigerada” (0201) destaca-se o subgrupo de “carnes de bovinos, não desossadas, frescas ou refrigeradas 

(exceto carcaças e meias carcaças)” (020120) que representou 52,1% do total, tendo sido a principal tipologia a apresentar um decréscimo significativo de -9,5%, com as 

restantes tipologias a apresentarem valores semelhantes de exportação, mais concretamente, “carcaças e meias carcaças, de bovinos, frescas ou refrigeradas” (020110) com 

uma quota de 24,6% e “carnes desossadas de bovinos, frescas ou refrigeradas” (020130) com uma correspondência de 23,3% do total. A última tipologia referida (020130), 

corresponde à única tipologia em que o país apresenta um saldo negativo na balança comercial.  

As exportações deste grupo de carne dirigem-se principalmente para Itália que representa 35,7% do total das transações comerciais do país, seguindo-se a Alemanha (25%) 

e Grécia (18,4%). 

Na categoria de “carne de bovinos congelada” (0202), é possível verificar que de 2019 para 2020, a França registou um decréscimo no valor das importações, de -16,9%, 

enquanto as exportações apresentaram um ligeiro aumento de 0,7%. O grupo de carne de bovinos congelada não possui uma representatividade significativa nas trocas 

comerciais do país, ocupando o 6.º lugar nas importações e o 7.º nas exportações, que correspondem aos últimos lugares do ranking.   
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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 97,4% do total, seguindo-se a tipologia “carnes de bovinos, não desossadas congeladas (exceto carcaças e meias carcaças)” (020220) que corresponde a 2,4% 

e a tipologia “carcaças e meias carcaças, de bovinos, congeladas” (020210) possui uma quota de apenas 0,2%, tendo sido esta última a tipologia que apresentou o maior 

decréscimo no valor das importações, de -58,3%. 

Na categoria de carne de bovino congelada, as importações de França são originárias da Irlanda, com uma quota de mercado de 25,3%, seguindo-se Polónia (20%) e Alemanha 

(15,8%). 

Ao nível das exportações, estas seguem o mesmo padrão que as importações, destacando-se, assim, o subgrupo “carnes desossadas de bovinos congeladas” (020230) que 

representa 94,8% do total, tendo apresentado um aumento de 2,5%, entre 2019 e 2020, seguindo-se “carnes de bovinos, não desossadas congeladas (exceto carcaças e meias 

carcaças)” (020220) com uma correspondência de 4,4%, correspondendo esta última à única tipologia a apresentar um decréscimo, de -27,4%, no valor das exportações.  

A tipologia “carcaças e meias carcaças, de bovinos, congeladas” (020210) apesar de representar apenas 0,8% das exportações do país, apresentou um aumento de 10% no 

seu valor, entre 2019 e 2020.  

No grupo de carne de bovinos congelada, a França apresenta um saldo negativo em todas as tipologias. Nesta categoria os seus principais clientes são a Bélgica (29,7% do 

total), Alemanha (11,6%) e Israel (8%). 
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Quadro 5 Importações e Exportações de carne de animais da espécie bovina em França // Valores em milhões de euros 
 

CÓDIG

O 
TIPOLOGIA 

2019 2020 
EVOLUÇÃO  

(19 – 20) 

IMPORT EXPORT SALDO 

EUR 

IMPORT EXPORT SALDO 

EUR 
IMPORT EXPORT 

VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % 

0201 
Total - Carnes de animais da espécie bovina, frescas ou 

refrigeradas 
996,7 100,0 867,9 100,0 -128,9 801,2 100,0 807,1 100 5,9 -19,6% -7,0% 

020110 Carcaças e meias carcaças, de bovinos, frescas ou refrigeradas 122,1 12,3 209,1 24,1 87,0 122,7 15,3 198,6 24,6 75.9 0,5% -5,0% 

020120 
Carnes de bovinos, não desossadas, frescas ou refrigeradas 

(exceto carcaças e meias carcaças) 
232,4 23,3 464,0 53,5 231,6 190,2 23,7 420,1 52,1 229,9 -18,2% -9,4% 

020130 Carnes desossadas de bovinos, frescas ou refrigeradas 642,3 64,4 194,8 22,4 -447,5 488,3 61,0 188,4 23,3 -299,9 -24,0% -3,3% 

0202 Total - Carnes de animais da espécie bovina, congeladas 284,0 100,0 55,7 100,0 -228,3 236,1 100,0 56,1 100 -180,0 -16,9% 0,8% 

020210 Carcaças e meias carcaças, de bovinos, congeladas 1,2 0,4 0,4 0,7 -0,8 0,5 0,2 0,5 0,8 -0,0 -59,6% 10,0% 

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

meias carcaças) 
8,1 2,8 3,4 6,1 -4,7 5,7 2,4 2,4 4,4 -3,3 -29,3% -27,4% 

020230 Carnes desossadas de bovinos congeladas 274,7 96,8 51,9 93,2 -222,8 229,9 97,4 53,2 94,8 -176,7 -16,3% 2,5% 

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

A França é o terceiro maior produtor de carne suína da União Europeia, sendo que é o tipo de carne mais consumida pelos franceses, com um consumo per capita anual de 

33 kg (FAO, 2013). Apesar de ser a carne mais consumida, tem se assistido a uma diminuição do seu consumo que, no entanto, foi compensada pelo aumento das exportações. 

Assim, a balança comercial apresenta um saldo maioritariamente positivo, reforçando a posição forte do mercado francês no panorama mundial, encontrando-se nos 

primeiros dez lugares como exportador e importador mundial.  

De facto, a carne de suínos ocupa o 1.º lugar na exportação de produtos de carne de França, tendo apresentado um aumento de 1,6% no valor das exportações entre 2019 e 

2020, enquanto na estrutura das importações, ocupa a 3.ª posição, demonstrando um decréscimo de 3,6% no período referido.  

No que se refere às importações, verifica-se que em França: 
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➢ 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 a grande maioria das importações, de 60,9% do total; 

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

(020329) com uma quota de 21,7%, correspondendo à única tipologia que apresentou um aumento no valor das importações, de 3,5%; 

➢ e, por fim, “pernas, pás e respetivos pedaços, não desossados, de animais de espécie suína, frescos ou refrigerados” (020312) com uma correspondência de 14,7% do 

total. 

As tipologias de “carcaças e meias carcaças, de animais da espécie suína” tanto no grupo de carne de suínos congelada (020321) como fresca ou refrigerada (020311), 

correspondem às tipologias menos importadas pelo país com uma quota de 0,1% e 0,5%, respetivamente, sugerindo que o país não demonstra uma preferência pelo seu 

consumo. No geral, a categoria de carne de suínos fresca ou refrigerada está associada à maioria das importações do país.  

A Espanha apresenta-se como o principal fornecedor de carne suína de França, representando 71,4% do total, seguindo-se a Alemanha (10,5%) e Bélgica (6,7%). 

Ao nível das exportações, o país apresenta as seguintes tendências: 

➢ 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 43,2% do total, tendo apresentado um aumento de 12,7% no valor das exportações, entre 2019 e 2020; 

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

uma quota de 25,4% do total, correspondendo à única tipologia que a França apresenta um saldo negativo na balança comercial de carne de suínos, tendo apresentado 

um decréscimo de 5,1%; 

➢ a tipologia “carcaças e meias carcaças, de animais da espécie suína, frescas ou refrigeradas” (020311) representa 13,6% do total das exportações, com uma diminuição 

de 10,6% entre 2019 e 2020; 

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

de 10,8% para o mercado, tendo apresentado, também, um decréscimo de 19,9%.  

Verifica-se, assim, que o aumento das exportações, foi influenciado, principalmente, pelas tipologias de carne de suínos congelada, uma vez que na categoria de carne de 

suínos fresca ou refrigerada todas as tipologias apresentaram um decréscimo, entre 2019 e 2020, sendo também na categoria de carne de suínos congelada que o país 

apresenta um saldo comercial totalmente positivo. 

A China corresponde ao principal cliente de França com uma quota de 30,4% do total das exportações de carne suína de França, seguindo-se a Itália (17,5%) e Japão (5,7%). 
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Quadro 6 Importações e Exportações de carne de animais da espécie suína em França // 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 
764,1 100,0 1.007,1 100,0 243,0 736,7 100,0 1.023,3 100,0 286,6 -3,6% 1,6% 

0203 Total - Carnes de animais da espécie suína, frescas, refrigeradas 590,4 77,3 566,8 56,3 -23,6 560,25 76 509,1 49,7 -51,2 -5,1% -10,2% 

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

refrigeradas 
4,7 0,6 155,4 15,4 150,7 3,6 0,5 139,0 13,6 135,4 -23,4% -10,6% 

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

espécie suína, frescos ou refrigerados 
113.8 14,9 137,9 13,7 24,1 108,0 14,7 110,5 10,8 2,5 -5,1% -19,9% 

020319 

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

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

refrigeradas 

471,9 61,8 273,6 27,2 -198,3 448,7 60,9 259,6 25,4 -189,1 -4,9% -5,1% 

0203 Total - Carnes de animais da espécie suína, congeladas 173.8 22,7 440,3 43,7 266,5 176,4 23,9 514,2 50,3 337,8 1,5% 16,8% 

020321 Carcaças e meias carcaças, de animais da espécie suína, congeladas 1,5 0,2 3,7 0,4 2,2 1,0 0,1 2,8 0,3 1,8 -33,4% -23,5% 

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

espécie suína, congeladas 
17,4 2,3 44,2 4,4 26,8 15,2 2,1 69,1 6,8 53,9 -12,6% 56,4% 

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

pernas, pás e respetivos pedaços, não desossados), congeladas 
154,8 20,2 392,4 38,9 237,6 160,2 21,7 442,3 43,2 282,1 3,5% 12,7% 

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 franceses, correspondendo a um consumo per capita anual de apenas 

3 kg (FAO, 2013). No entanto, a França apresenta-se como o terceiro maior produtor de carne de carneiro da Europa e possui uma imagem de qualidade associada à produção 

de carne de cordeiro.  

No geral, a balança comercial nesta categoria de carne é estruturalmente negativa tendo apresentado um decréscimo no valor das importações e exportações de -1,5% e -

17,5%, respetivamente, entre o período de 2019 para 2020. Esta é a 4.ª categoria de carne importada pelo país e ocupa o 6.º lugar ao nível das exportações.  
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Relativamente às importações, é possível verificar que existe uma preferência por “carnes de animais da espécie ovina, frescas ou refrigeradas”, que representa o grande 

grupo das importações do país, apresentando a seguinte representatividade por tipologia: 

➢ “carcaças e meias carcaças de borrego, frescas ou refrigeradas” (020410), que representou 46,7% do total, tendo registado um aumento de 7,8% no valor das 

importações, entre 2019 e 2020; 

➢ “carcaças e meias carcaças, de ovinos, frescas ou refrigeradas (exceto borrego)” (020421) com uma quota de 15,5%, tendo também apresentado um aumento de 

11,8%; 

➢ “carnes não desossadas de ovinos (exceto carcaças e meias carcaças), frescas ou refrigeradas” (020422) que representa 15,1% do total.  

No grupo de carne de ovinos congelada, destacam-se as tipologias “carnes não desossadas de ovinos (exceto carcaças e meias carcaças), congeladas” (020442) e “carnes de 

ovinos, desossadas, congeladas” (020443) que representam 8,2% e 5,6%, respetivamente, tendo sido as únicas tipologias no grupo de carne de ovinos congelada que mais 

contribuíram para o decréscimo no valor das importações, entre 2019 e 2020. 

A categoria de “carnes de caprinos, frescas, refrigeradas ou congeladas” (020450) representou apenas 1,4% do total, tendo apresentado um aumento de 5,2% entre o período 

de 2019 e 2020.  

Os principais fornecedores desta categoria são o Reino Unido que absorve a grande maioria das importações de França, representando 41,4%, seguindo-se a Irlanda (22,7%) 

e Nova Zelândia (14,3%).  

No que se refere às exportações, verifica-se que o grupo de “carnes de caprinos, frescas, refrigeradas ou congeladas” (020450) apresenta o maior valor de exportação, com 

uma quota de 26,4%, correspondendo à única tipologia que o país apresenta um saldo positivo na balança comercial de carnes das espécies ovina e caprina. 

O grupo de carne de ovinos fresca ou refrigerada representa as maiores tipologias exportadas, onde se destacam as seguintes tipologias: 

➢ a tipologia “carnes não desossadas de ovinos (exceto carcaças e meias carcaças), frescas ou refrigeradas” (020422) representa 25,3% do total; 

➢ “carcaças e meias carcaças, de ovinos, frescas ou refrigeradas (exceto borrego)” (020421) com uma quota de 20,4%; 

➢ “carcaças e meias carcaças de borrego, frescas ou refrigeradas” (020410) com uma quota de 9,7%, tendo apresentado um aumento de 4% no valor das exportações, 

entre 2019 e 2020; 

➢ “carnes de ovinos, desossadas, frescas ou refrigeradas” (020423) com uma quota de 7,9%, com um aumento de 29,3% no período referido anteriormente, sendo as 

únicas tipologias a apresentarem um aumento nas exportações.  

O grupo de “carnes de animais da espécie ovina congelada”, possui um menor valor de exportação, podendo-se destacar, principalmente a tipologia “carnes não desossadas 

de ovinos (exceto carcaças e meias carcaças), congeladas” (020442) com uma quota de 6,1% do total.  
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Na carne da espécie ovina e caprina os principais clientes de França são Itália que representa 27,2% do total das exportações, seguindo-se Portugal (18,9%) e Bélgica (17,9%). 

De destacar a relação de França com Portugal nas trocas comerciais de carne da espécie ovina e caprina.   

Quadro 7 Importações e Exportações de carne da espécie ovina e caprina em França // 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 
473,4 100 68,1 100 -405,3 466,2 100 56,2 100 -410,0 -1,5% -17,5% 

 
Total - Carnes de animais da espécie ovina, frescas ou 

refrigeradas 
390,0 82,4 41,3 60,6 -348,7 393,2 84,3 35,6 63,3 -357,6 0,8% -13,8% 

020410 Carcaças e meias carcaças de borrego, frescas ou refrigeradas  202,1 42,7 5,2 7,7 -196,9 217,9 46,7 5,4 9,7 -212,5 7,8% 4,0% 

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

(exceto borrego) 
64,5 13,6 14,4 21,1 -50,1 72,1 15,5 11,4 20,4 -60,7 11,8% -20,5% 

020422 
Carnes não desossadas de ovinos (exceto carcaças e meias 

carcaças), frescas ou refrigeradas 
82,7 17,5 18,2 26,8 -64,5 70,6 15,1 14,25 25,3 -56,4 -14,6% -21,8% 

020423 Carnes de ovinos, desossadas, frescas ou refrigeradas 40,7 8,6 3,4 5,0 -37,3 32,6 7,0 4,4 7,9 -28,2 -19,9% 29,3% 

 Total - Carnes de animais da espécie ovina, congeladas 77,3 16,3 9,2 13,5 -68,1 66,6 14,3 5,8 10,3 -60,8 -13,8% -37,2% 

020430 Carcaças e meias carcaças de borrego, congeladas  1,3 0,3 1,3 1,9 0,0 1,7 0,4 0,8 1,4 -0,9 31,7% -39,1% 

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

borregos) 
0,2 0,04 0,16 0,2 -0,0 0,45 0,1 0,0 0,1 -0,5 121,4% -76,4% 

020442 
Carnes não desossadas de ovinos (exceto carcaças e meias 

carcaças), congeladas 
44,8 9,5 4,6 6,7 -40,2 38,4 8,2 3,4 6,1 -35,0 -14,2% -25,0% 

020443 Carnes de ovinos, desossadas, congeladas  31,0 6,5 3,15 4,6 -27,9 26,0 5,6 1,5 2,7 -24,5 -16,1% -52,0% 

020450 
Total - Carnes de caprinos, frescas, refrigeradas ou 

congeladas 
6,1 1,3 17,65 25,9 11,6 6,4 1,4 14,9 26,4 8,5 5,2% -15,8% 

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

 



  

20 

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 5ª posição tanto 

nas importações como exportações de França.  

De 2019 para 2020, o valor das importações diminuiu ligeiramente, -1,3%, e as exportações aumentaram 1,1%, no entanto, França apresenta um saldo da balança comercial 

estruturalmente negativo. 

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

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

(021019) que representa 59,1% do total, tendo apresentado um aumento de 1,8% no valor das importações, entre 2019 e 2020; 

➢ “carnes de bovinos, salgadas ou em salmoura, secas ou fumadas” (021020) com uma quota de 13,7% e um aumento de 1,2%; 

➢ “barrigas (entremeadas) e seus pedaços, da espécie suína, salgados ou em salmoura, secos ou fumados” (021012) com uma correspondência de 10,8%, e aumento 

de 2,7%.  

Como foi referido, as importações apresentaram um decréscimo entre 2019 e 2020, impulsionado pelas tipologias “outras” (021099) que possui uma quota de 7,9%, tendo 

apresentado uma diminuição de -24,2% no valor das importações, e “pernas, pás e respetivos pedaços, não desossados, de suínos, salgados ou em salmoura, secos ou 

fumados” (021011) com uma correspondência de 8,5%, com um decréscimo de -3,9%.  

Nesta categoria, as importações de França são provenientes de Itália que representa 37,2% do total, seguindo-se Espanha (25,4%) e Suíça (10%). 

As exportações, seguem a seguinte estrutura: 

➢ a tipologia “barrigas (entremeadas) e seus pedaços, da espécie suína, salgados ou em salmoura, secos ou fumados” (021012) é a principal tipologia exportada, com 

uma quota de 39,4%; 

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

(021019) representa 24,3% do total das exportações; 

➢ a tipologia “outras” (021099) com uma quota de 21,6%, tendo esta tipologia apresentado uma diminuição de 20,9%, entre 2019 e 2020. 

A tipologia “carnes de bovinos, salgadas ou em salmoura, secas ou fumadas” (021020) possui uma quota de 9,3%, tendo apresentado uma diminuição de 31,7%, com as 

restantes tipologias a apresentarem um aumento nas suas transações, tendo, assim, contribuído para o aumento total das exportações do país.  
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As exportações do país são dirigidas à Bélgica que absorve 39,3% do total, seguindo-se a Itália (13,4%) e Alemanha (8,1%).  

 

 

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

433,9 100,0 70,5 100,0 -363,4 428,2 100,0 71,3 100,0 -356,9 -1,3% 1,1% 

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

salgados ou em salmoura, secos ou fumados 
38,0 8,7 2,6 3,6 -35,4 36,5 8,5 3,8 5,3 -32,7 -3,9% 48,4% 

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

ou em salmoura, secos ou fumados 
44,8 10,3 23,3 33,1 -21,5 46,1 10,8 28,1 39,4 -18,0 2,7% 20,2% 

021019 

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

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

"entremeadas" e seus pedaços) 

248,5 57,3 15,3 21,7 -233,2 252,9 59,1 17,4 24,3 -235,5 1,8% 13,5% 

021020 Carnes de bovinos, salgadas ou em salmoura, secas ou fumadas 57,9 13,4 9,7 13,8 -48,2 58,6 13,7 6,6 9,3 -52,0 1,2% -31,7% 

021099 Outras 44,35 10,2 19,5 27,6 -24,9 33,6 7,9 15,4 21,6 -18,2 -24,2% -20,9% 

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

 

Em Portugal, apesar dos efeitos provocados pela pandemia COVID-19, registou-se um aumento de 2,5% das exportações do setor agroalimentar, quando comparado com o 

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

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

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

apesar da situação adversa da pandemia, mostrando que é um setor forte e com um elevado grau de exportação. 
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Ao nível do comércio de produtos de carne entre Portugal e França, denota-se que Portugal ocupa o 17.º lugar enquanto cliente deste mercado e a 2.ª posição enquanto 

fornecedor, ficando clarividente a importância deste mercado para as empresas portuguesas.  

Há em França um mercado específico para os produtos ditos “da saudade”, geralmente, alimentares e bebidas destinados especificamente à comunidade portuguesa ali 

residente que estimula negócios e outros relacionamentos, apresentando aspetos positivos para o investimento neste mercado. 

No ranking dos principais produtos de carne exportados por Portugal para França, denota-se que a carne suína ocupa o 1.º lugar, seguindo-se a carne de aves em 2.º, carne 

de bovinos fresca ou refrigerada em 3.º, carnes e miudezas comestíveis, salgadas ou em salmoura, secas ou fumadas em 4.º lugar, carne ovina ou caprina em 5.º e carne de 

bovino congelada em 6.º lugar. 

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

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

O mercado francês é muito procurado pela oferta externa apresentando uma elevada concorrência para Portugal. No entanto, é um mercado que oferece boas oportunidades 

de negócio para Portugal no que se refere à fileira agroalimentar e, em específico, ao setor da carne. 

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

um saldo negativo, no entanto, França é o 3.º principal destino da carne de bovina fresca ou refrigerada portuguesa. Não obstante o anteriormente referido, assistiu-se a uma 

diminuição significativa no valor das importações provenientes de França, de 2019 para 2020, em -34,7%, enquanto as exportações aumentaram 15,9%.  

Na categoria de carne de bovinos fresca ou refrigerada, verifica-se que Portugal mantém um padrão no que diz respeito aos produtos exportados, demonstrando que a 

tipologia “carnes desossadas de bovinos, frescas ou refrigeradas” (020130) é a mais exportada, com uma quota de 90,6%, tendo apresentado um aumento de 12,3% nas 

transações com França, em 2020, seguindo-se “carnes de bovinos, não desossadas, frescas ou refrigeradas (exceto carcaças e meias carcaças)” (020120) que representa 8,2% 

do total, possuindo o maior aumento verificado na categoria referida, em 87%. A tipologia “carcaças e meias carcaças, de bovinos, frescas ou refrigeradas” (020110) é a menos 

exportada, com uma quota de 1,2%, tendo sido a única tipologia a apresentar uma diminuição ligeira das exportações em -0,4%, no período compreendido entre 2019 e 2020. 

França é um fornecedor importante de Portugal, relativamente a carne de bovino fresca ou refrigerada, ocupando o 6.º lugar como exportador. Os principais produtos de 

França importados por Portugal são “carnes de bovinos, não desossadas, frescas ou refrigeradas (exceto carcaças e meias carcaças)” (020120) e “carnes desossadas de 

bovinos, frescas ou refrigeradas” (020130) que representam 57% e 30% 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 76,9% do total e “carnes de bovinos, não desossadas congeladas (exceto carcaças e meias carcaças)” (020220) com uma quota de 23,1%, tendo esta categoria 

apresentado um aumento global de 196,2%, entre 2019 e 2020. Verifica-se que Portugal importa, também, estas tipologias provenientes de França, no entanto, entre 2019 

e 2020, as importações demonstraram uma diminuição de 19,3%.  
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Quadro 9 Trocas comerciais de carne de animais da espécie bovina entre Portugal e França // Valores em milhares de euros 
 

CÓDIGO TIPOLOGIA 

2019 2020 
EVOLUÇÃO  

(19 – 20) 

IMPORT EXPORT SALDO 

EUR 

IMPORT EXPORT SALDO 

EUR 
IMPORT EXPORT 

VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % 

0201 
Total - Carnes de animais da espécie bovina, frescas ou 

refrigeradas 
15.064,7 100,0 2.787,5 100,0 

-

12.277,2 
9.837,9 100,0 3.230,3 100,0 -6.607,6 -34,7% 15,9% 

020110 Carcaças e meias carcaças, de bovinos, frescas ou refrigeradas 4.001,3 26,6 39,0 1,4 -3.962,3 1.279,9 13,0 38,9 1,2 -1.241,0 -68,0% -0,4% 

020120 
Carnes de bovinos, não desossadas, frescas ou refrigeradas 

(exceto carcaças e meias carcaças) 
5.480,9 36,4 141,8 5,1 -5.339,1 5.605,9 57,0 265,2 8,2 -5.340,7 2,3% 87,0% 

020130 Carnes desossadas de bovinos, frescas ou refrigeradas 5.582,5 37,1 2.606,6 93,5 -2.975,9 2.952,1 30,0 2.926,2 90,6 -25,9 -47,1% 12,3% 

0202 Total - Carnes de animais da espécie bovina, congeladas 2.497,3 100,0 366,8 100,0 -2.130,5 2.016,1 100,0 1.086,5 100,0 -929,6 -19,3% 196,2% 

020210 Carcaças e meias carcaças, de bovinos, congeladas 47,7 1,9 0 0 -47,7 0 0 0 0 0 -100,0%   

020220 
Carnes de bovinos, não desossadas congeladas (exceto carcaças 

e meias carcaças) 
245,3 9,8 20,2 5,5 -225,1 245,6 12,2 251,5 23,1 5,9 0,1% 1145,9% 

020230 Carnes desossadas de bovinos congeladas 2.204,3 88,3 346,6 94,5 -1.857,7 1.770,5 87,8 835,1 76,9 -935,4 -19,7% 140,9% 

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

 

O Quadro 10 apresenta as trocas comerciais de carne suína, que corresponde ao tipo de carne mais exportada de Portugal para França. Portugal ocupa o 8.º lugar como 

fornecedor de carne suína em França, sendo que este mercado ocupa o 4.º lugar das exportações portuguesas. 

No período entre 2019 e 2020, assistiu-se a um aumento de 27,5% das importações provenientes de França, enquanto as exportações diminuíram 29,2%, no entanto, 

Portugal mantém um saldo total positivo.  

Assim, ao nível das exportações para França, verifica-se que: 

➢ a tipologia “pernas, pás e respetivos pedaços, não desossados, de animais de espécie suína, frescos ou refrigerados” (020312) é a mais exportada com uma quota 

de 49,8% do total, não obstante tenha registado uma contração de -43,2% em termos de valor; 
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➢ “carnes de animais da espécie suína (exceto carcaças e meias carcaças, pernas, pás e respetivos pedaços, não desossados), congeladas” (020329) representa 22,7% 

do total, tendo registado um aumento de 61,3%, no período referido; 

➢ “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 16,9%; 

➢ “carcaças e meias carcaças, de animais da espécie suína, congeladas” (020321) representa 6,7% do total.   

As tipologias referidas apresentam um maior valor de exportação, no entanto, verifica-se que Portugal exporta todas as tipologias de carne de suínos, mostrando que 

França é um mercado importante.  

No geral, Portugal apresenta um saldo positivo nas trocas de carne de porco com França, no entanto, as tipologias “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 “carcaças e meias carcaças, de animais da espécie suína, frescas ou refrigeradas” 

(020321), apresentam um saldo comercial negativo, correspondendo às principais tipologias importadas por Portugal provenientes de França, o que demonstra  que França 

é um importante parceiro para Portugal, que ocupa o 2.º lugar como fornecedor do nosso país. 
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Quadro 10 Trocas comerciais de carne de animais da espécie suína entre Portugal e França // Valores em milhares de euros 
 

CÓDIGO TIPOLOGIA 

2019 2020 
EVOLUÇÃO  

(19 – 20) 

IMPORT EXPORT SALDO 

EUR 

IMPORT EXPORT SALDO 

EUR 
IMPORT EXPORT 

VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % 

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

congeladas 
3.010,6 100,0 6.602,0 100,0 3.591,4 3.839,3 100,0 4.677,4 100,0 838,1 27,5% -29,2% 

0203 Total - Carnes de animais da espécie suína, frescas, refrigeradas 1.589,6 52,8 5.465,3 82,8 3.875,7 2.638,6 68,7 3.245,6 69,4 607,0 66,0% -40,6% 

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

refrigeradas 
385,0 12,8 124,2 1,9 -260,8 695,2 18,1 129,5 2,8 -565,7 80,6% 4,2% 

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

espécie suína, frescos ou refrigerados 
205,4 6,8 4.095,6 62,0 3.890,2 380,5 9,9 2.327,4 49,8 1.946,9 85,2% -43,2% 

020319 

Carnes de animais da espécie suína (exceto carcaças e meias 

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

ou refrigeradas 

999,2 33,2 1.245,5 18,9 246,3 1.562,4 40,7 788,7 16,9 -773,7 56,4% -36,7% 

0203 Total - Carnes de animais da espécie suína, congeladas 1.421,05 47,2 1.136,7 17,2 -284,4 1.201,2 31,3 1.431,8 30,6 230,6 -15,5% 26,0% 

020321 Carcaças e meias carcaças, de animais da espécie suína, congeladas 288,4 9,6 414,0 6,3 125,6 18,4 0,5 315,8 6,7 297,4 -93,6% -23,7% 

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

espécie suína, congeladas 
225,4 7,5 65,6 1,0 -159,8 0,6 0,0 56,3 1,2 55,7 -99,7% -14,1% 

020329 

Carnes de animais da espécie suína (exceto carcaças e meias 

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

congeladas 

907,3 30,1 657,1 9,9 -250,2 1.182,2 30,8 1.059,7 22,7 -122,5 30,3% 61,3% 

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

No que se refere às trocas comerciais de carne de animais da espécie ovina e caprina, apresentadas no Quadro 11, França apresenta-se como o 2.º maior fornecedor desta 

categoria de carne para Portugal, e França corresponde ao principal mercado para as empresas portuguesas, ocupando o 1.º lugar como destino das exportações.  

De 2019 para 2020, assistiu-se a um ligeiro aumento do valor das importações provenientes de França, em 3,5%, e as exportações de Portugal, apresentaram uma diminuição 

de 25,5%, que conduziu ao reforço do acentuado défice comercial que já se verificava. 

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

destacando-se também “carnes não desossadas de ovinos (exceto carcaças e meias carcaças), congeladas” (020442) com uma quota de 17,8% para o mercado, 
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correspondendo à única tipologia que Portugal apresenta um saldo positivo tendo registado um aumento substancial em 2020, e “carnes de caprinos, frescas, refrigeradas 

ou congeladas” (020450) com uma correspondência de 3,5% do total. 

Portugal apresenta importações de todas as tipologias de carne das espécies ovina e caprina proveniente de França, destacando-se a importação de “carnes de caprinos, 

frescas, refrigeradas ou congeladas” (020450) que corresponde a 58,4% do total, “carcaças e meias carcaças de borrego, frescas ou refrigeradas” (020410) que representa 

32,6% e “carcaças e meias carcaças, de ovinos, frescas ou refrigeradas (exceto borrego)” (020421) com um valor de 2,7%, sendo que, nas restantes tipologias, Portugal 

apresenta um valor de importação residual. 

Quadro 11 Trocas comerciais de carne de animais das espécies ovina e caprina entre Portugal e a França // Valores em milhares de euros 
 

CÓDIGO TIPOLOGIA 

2019 2020 
EVOLUÇÃO  

(19 – 20) 

IMPORT EXPORT SALDO 

EUR 

IMPORT EXPORT SALDO 

EUR 
IMPORT EXPORT 

VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % 

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

refrigeradas ou congeladas 
10.178,2 100 1.967,7 100 -8.210,5 10.531,1 100 1.466,6 100 -9.064,5 3,5% -25,5% 

 
Total - Carnes de animais da espécie ovina, frescas ou 

refrigeradas 
3.564,9 35 1.661,5 84,4 -1.903,4 3.779,2 35,9 1.133,4 77,3 -2.645,8 6,0% -31,8% 

020410 
Carcaças e meias carcaças de borrego, frescas ou 

refrigeradas  
3.424,7 33,6 1.651,9 83,9 -1.772,8 3.438,25 32,6 1.133,3 77,3 -2.305.0 0,4% -31,4% 

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

(exceto borrego) 
89,1 1 0,0 0,002 -89,1 286,0 2,7 0 0 -286,0 221,1% -100,0% 

020422 
Carnes não desossadas de ovinos (exceto carcaças e meias 

carcaças), frescas ou refrigeradas 
29,2 0,3 0 0 -29,2 19,2 0,2 0 0 -19,2 -34,1%   

020423 Carnes de ovinos, desossadas, frescas ou refrigeradas 21,9 0,2 9,5 0,5 -12,4 35,7 0,3 0,1 0,01 -35,6 62,9% -98,7% 

 Total - Carnes de animais da espécie ovina, congeladas 2.297,9 22,6 222,9 11,3 -2.075,0 595,8 5,7 282,3 19,2 -313,5 -74,1% 26,6% 

020430 Carcaças e meias carcaças de borrego, congeladas  982,4 9,7 74,05 3,8 -908,4 194,6 1,9 1,5 0,1 -193,1 -80,2% -97,9% 

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

borregos) 
336,8 3,3 134,4 6,8 -202,4 99,4 0,9 0,1 0,01 -99,3 -70,5% -99,9% 

020442 
Carnes não desossadas de ovinos (exceto carcaças e meias 

carcaças), congeladas 
582,9 5,7 13,6 0,7 -569,3 84,8 0,8 261,0 17,8 176,2 -85,4% 1813,7% 

020443 Carnes de ovinos, desossadas, congeladas  395,8 3,9 0,8 0,04 -395,0 216,9 2,1 19,6 1,3 -197,3 -45,2% 2280,5% 

020450 
Total - Carnes de caprinos, frescas, refrigeradas ou 

congeladas 
4.315,4 42,4 83,2 4,2 -4.232,2 6.156,2 58,4 50,9 3,5 -6.105,3 42,7% -38,9% 

Fonte: International Trade Centre (ITC) 
Acedido em março de 2021 
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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, no entanto, de 2019 para 2020, apresentou um aumento das importações, de 

15%, assim como nas exportações, de 8,6%, com a França a se apresentar como o 2.º cliente de Portugal e o 3.º fornecedor para o nosso país.  

No geral, Portugal apresenta um saldo negativo nesta categoria, mas as tipologias “carnes de suínos, salgadas ou em salmoura, secas ou fumadas (exceto pernas, pás e 

respetivos pedaços, não desossados, barrigas "entremeadas" e seus pedaços)” (021019) que representa 72,5% do total e “pernas, pás e respetivos pedaços, não desossados, 

de suínos, salgados ou em salmoura, secos ou fumados” (021011) com uma quota de 16,5%, apresentam um saldo comercial positivo, correspondendo às tipologias mais 

exportadas por Portugal para França, o que pode sugerir que os produtos de carnes e miudezas comestíveis salgadas de suínos são os produtos de referência no mercado 

francês. 

Portugal exporta ainda “barrigas (entremeadas) e seus pedaços, da espécie suína, salgados ou em salmoura, secos ou fumados” (021012) que corresponde a 8% do total. A 

tipologia “outras” (021099) que corresponde a 2,4% do total e “carnes de bovinos, salgadas ou em salmoura, secas ou fumadas” (021020) com uma quota de apenas 0,6%, 

apresentam-se também como tipologias de carne que são exportadas, todavia, em valores residuais. 

Portugal importa de França maioritariamente “barrigas (entremeadas) e seus pedaços, da espécie suína, salgados ou em salmoura, secos ou fumados” (021012), que 

representa 72,3% do total, seguindo-se “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 um valor de 19,5% e a tipologia “outras” (021099) que representa 4,6% do total.  

Apesar de Portugal apresentar um saldo negativo na maioria das categorias exportadas para França (à exceção de carne de porco), verifica-se que existe procura dos produtos 

portugueses no mercado francês, que se apresenta como um mercado de consolidação da presença de Portugal.  

Assim, o mercado francês apresenta diversas oportunidades para os produtores e empresas portuguesas que pretendam entrar no mercado. Destaca-se, primeiramente, o 

conhecimento geral da existência de uma forte presença da Comunidade Portuguesa em França, que constitui um fator importante de união entre o povo português e francês 

e uma parceria privilegiada no quadro das relações bilaterais.  

Portugal tem uma boa imagem aos olhos dos franceses, e, uma vez que a gastronomia francesa é influenciada pela culinária mediterrânea, partilha imensas semelhanças com 

a gastronomia portuguesa. Produtos como azeites, vinhos, laranjas e limões, hortaliças e legumes, queijos, charcutaria e sardinhas estão enraizados em ambas as gastronomias 

francesa e portuguesa, o que faz com que os produtos portugueses sejam bem aceites pelos franceses. 
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Quadro 12 Trocas comerciais de carne e miudezas, comestíveis, salgadas ou em salmoura entre Portugal e França // Valores em milhares de euros 
 

CÓDIGO TIPOLOGIA 

2019 2020 
EVOLUÇÃO  

(19 – 20) 

IMPORT EXPORT SALDO 

EUR 

IMPORT EXPORT SALDO 

EUR 
IMPORT EXPORT 

VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % 

0210 

Total - Carnes e miudezas, comestíveis, salgadas ou em 

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

carnes ou de miudezas 

2.816,5 100 2.427,2 100 -389,3 3.237,7 100 2.635,9 100 -601,9 15,0% 8,6% 

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

salgados ou em salmoura, secos ou fumados 
65,6 2,3 417,3 17,2 351,7 108,5 3,3 434,1 16,5 325,6 65,5% 4,0% 

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

salgados ou em salmoura, secos ou fumados 
1.880,3 66,8 193,7 8,0 -1.686,6 2.339,9 72,3 210,5 8,0 -2.129,4 24,4% 8,7% 

021019 

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

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

barrigas "entremeadas" e seus pedaços) 

628,7 22,3 1.726,4 71,1 1.097,7 631,2 19,5 1.913,4 72,5 1.282,2 0,4% 10,8% 

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

fumadas 
0 0 80,2 3,3 80,2 8,5 0,3 14,5 0,6 6,0   -81,9% 

021099 Outras 241,9 8,6 9,6 0,4 -232,3 149,6 4,6 63,35 2,4 -86,3 -38,1% 562,3% 

Fonte: International Trade Centre (ITC) 
Acedido em março de 2021 
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Como membro da União Europeia, a França 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 

França o pagamento do Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA) apresenta 4 níveis de taxas (Taux TVA en Vigueur en France): 

• Taxa Normal (Taux Normal): 20%, aplicável à generalidade de bens e serviços;  

• Taxas Reduzidas (Taux Réduit): 10%, incidente, nomeadamente, sobre produtos agrícolas e da pesca, lenha e aglomerados florestais para aquecimento; 5,5% sobre 

a maioria dos produtos alimentares (com exceção de produtos de pastelaria, chocolate e produtos à base de chocolate, caviar, margarina e gorduras vegetais), 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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sociais (lares e instituições de apoio social), entrada em eventos desportivos, admissão a eventos culturais, parques de diversões e museus, entre outros produtos e 

serviços; 

• Taxa Específica (Taux Particulier): 2,1% no caso de determinados espetáculos, medicamentos reembolsáveis pela Segurança Social e contribuição para o audiovisual 

público. 

Assim, no que respeita as trocas comercias de carne, existe uma aplicação de IVA de 5,5% entre Portugal e a França 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 

França 

1, Rue de Noisiel, 

75116 Paris + 331 47 27 35 29 
E-mail: embaixada.paris@mne.pt  

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

Consulado Geral de Portugal em 

Paris 
6-8, Rue Georges Berger, 

75017 Paris 
(+00 33) 156338100 

E-mail: cgparis@mne.pt  

Website: http://www.consuladoportugalparis.org/  

Embaixada de França em 

Portugal 
Rua de Santos-o-Velho, 5, 

1249-079 Lisboa 
+ 351 213 939 100/9294 

E-mail: ambafrance@hotmail.com  

Website: https://pt.ambafrance.org/ 

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 - Paris 
3, Rue de Noisiel, 

75116 Paris (+00 33) 145054410 
E-mail: aicep.paris@portugalglobal.pt 

Website: http://www.portugalglobal.pt 

mailto:embaixada.paris@mne.pt
https://paris.embaixadaportugal.mne.gov.pt/pt/
mailto:cgparis@mne.pt
http://www.consuladoportugalparis.org/
mailto:ambafrance@hotmail.com
https://pt.ambafrance.org/
mailto:aicep@portugalglobal.pt
http://www.portugalglobal.pt/
mailto:aicep.paris@portugalglobal.pt
http://www.portugalglobal.pt/
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ENTIDADES MORADA TELEFONE EMAIL | WEBSITE 

CCIFP - Chambre de Commerce 
et d'Industrie Franco-Portugaise 

- Câmara Bilateral na França  

1-7 Avenue de la Porte de Vanves, 
75014 Paris 

+33 (0)1 79 35 10 00 
E-mail: ccifp@ccifp.fr 

Website: http://ccifp.fr/  

CCILF - Câmara de Comércio e 
Indústria Luso Francesa 

Av. da Liberdade, 9 - 7º, 
1250-139 Lisboa 

+351 213 241 990 
E-mail: info@ccilf.pt 

Website: https://www.ccilf.pt/  

L’association des produits 

agricoles de France - Associação 

de Produtos Agrícolas de França 

207 rue de Bercy TSA21307,  

75564 Paris +33 1 44 87 88 01 Website: http://www.produitsagricolesdefrance.fr/ 

INAPORC – Associação Nacional 

de Suínos  

3-5 rue Lespagnol, 
75 020 Paris 

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

INTERBEV - Associação Nacional 

Interprofissional de Pecuária e 

Carne 

207 rue de Bercy, 
75587 Paris +33 (0)1 44 87 44 60 

E-mail: contato@interbev.fr 

Website: https://www.interbev.fr/ 

 

  

mailto:ccifp@ccifp.fr
http://ccifp.fr/
mailto:info@ccilf.pt
https://www.ccilf.pt/
http://www.produitsagricolesdefrance.fr/
https://www.leporc.com/
mailto:contato@interbev.fr
https://www.interbev.fr/
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ACCESS2MARKETS (EUROPEAN COMMISSION) 

BUSINESS ENVIRONMENT RANKINGS (THE ECONOMIST INTELLIGENCE UNIT) 

COMÉRCIO DE FRANÇA 

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

CONSUMO DE PRODUTOS DE CARNE PER CAPITA EM FRANÇA DE 2018 A 2019 (STATISTA, 2020) 

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) 

FRANÇA: DISTRIBUIÇÃO DOS EMPREGOS POR SETOR ECONÓMICO DE 2010 A 2020 (STATISTA, 2021) 

FRANÇA: DISTRIBUIÇÃO DO PRODUTO INTERNO BRUTO (PIB) EM TODOS OS SETORES ECONÔMICOS DE 2009 A 2019 (STATISTA,2021) 

INDICADORES MACROECONÓMICOS DO WORLD BANK 

MERCADO – FRANÇA (PORTUGALEXPORTA -AICEP) 

PERFIL DO PAÍS – FRANÇA  

THE GLOBAL COMPETITIVENESS REPORT 2019 (WORLD ECONOMIC FORUM)  

VISÃO GERAL DO MERCADO FRANÇA – SETOR DO RETALHO  

WORLD ECONOMIC OUTLOOK DATABASE (FUNDO MONETÁRIO INTERNACIONAL – FMI) 

 

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.britannica.com/place/France/Trade
https://www.gee.gov.pt/pt/lista-publicacoes/estatisticas-de-comercio-bilateral/franca/1555-comercio-internacional-de-portugal-com-franca/file
https://www.statista.com/statistics/721339/meat-annual-per-capita-consumption-by-category-france/
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://www.statista.com/statistics/270358/distribution-of-the-workforce-across-economic-sectors-in-france/
https://www.statista.com/statistics/270352/distribution-of-gross-domestic-product-gdp-across-economic-sectors-in-france/
https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD?locations=CA
https://myaicep.portugalexporta.com/mercados-internacionais/fr/franca?setorProduto=-1
https://www.nordeatrade.com/en/explore-new-market/france/economical-context?vider_sticky=oui
http://www3.weforum.org/docs/WEF_TheGlobalCompetitivenessReport2019.pdf
https://www.foodexport.org/export-insights/market-and-country-profiles/france-country-profile
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


  

38 

 

AGRI-FOOD: A FLAGSHIP INDUSTRY (BUSINESSFRANCE) 

DOSSIER DE MERCADO FRANÇA 

ESTUDO DE MERCADO FRANÇA: SETOR DE DISTRIBUIÇÃO ALIMENTAR  

FICHA DE MERCADO - FRANÇA (AICEP) 

INDUSTRY SHEET: BEEF 

MEAT INDUSTRY (BUSINESSFRANCE) 

ORGANIC INDUSTRY (BUSINESSFRANCE) 

  

https://investinfrance.fr/wp-content/uploads/2017/12/10-points-cles_Industries-de-pointe_Agroalimentaire_GB.pdf
https://www.apcmc.pt/wp-content/uploads/Dossier_Mercado_Franca.pdf
http://agrocluster.pt/wp-content/uploads/2017/02/Dossier-Mercado-Fran%C3%A7a.pdf
https://www.portugalglobal.pt/PT/Biblioteca/LivrariaDigital/FrancaFichaMercado.pdf
https://www.franceagrimer.fr/content/download/63283/document/FICHE%20FILIERE%20BOVINE%202020_EN%20-%20HD.PDF
https://investinfrance.fr/wp-content/uploads/2019/12/10-PTS-CLES-AGROALIMENTAIRE-2019-Elevage-UK.pdf
https://investinfrance.fr/wp-content/uploads/2019/12/10-PTS-CLES-AGROALIMENTAIRE-2019-Fili%C3%A8re-Bio-UK.pdf


 

 

 


