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A Itália posiciona-se como a 8ª maior economia a nível mundial e a 3.ª na União Europeia. Em 2019, representou 13,6% da população da UE e gerou 12,8% do PIB. Os 

consumidores italianos possuem um elevado poder de compra, com um PIB per capita de 25.254 euros, situando-se na 32ª posição a nível global e 18ª na Europa.  

O país possui um setor industrial bastante relevante na sua economia, representando 21,42% do PIB, empregando 26% da população ativa. O país possui grandes 

discrepâncias, com uma parte do norte do país que é altamente industrializada e desenvolvida, responsável por produzir 75% da riqueza nacional; e a parte sul que é menos 

desenvolvida e mais dependente da agricultura, o que resulta numa taxa de desemprego menor no Norte e com rendimentos per capita mais elevados, em contraste com o 

sul. De facto, o PIB per capita na região sul foi 45% menor do que na região Centro/Norte, evidenciando as desigualdades territoriais do país.  

Assim, na região norte destacam-se cidades como Turim, Milão e Veneza, especializadas nos setores têxtil, aço e químico. O país é reconhecido mundialmente com o maior 

exportador de bens de luxo e de alta qualidade, nos quais estão incluídas roupas, automóveis, entre outros. Outras grandes indústrias italianas incluem maquinaria de precisão, 

veículos motorizados, produtos químicos, farmacêuticos e artigos elétricos. Grande parte da indústria italiana é composta por pequenas e médias empresas, sobretudo 

familiares, com a maioria a ter menos de 50 funcionários. O país sofreu uma desindustrialização nos últimos anos, no entanto, continua a ser a segunda maior potência da 

Europa e a sétima maior em todo o mundo.  

Quadro 1 Fatores económicos Itália  
 

Indicadores Valor 2020 (e) 

Produto Interno Bruto (PIB)  1.522,5 Mil Milhões € 

PIB per capita 25.254,00 € 

PIB Taxa de Crescimento 

Anual 
-10,6% 

Taxa de Inflação 0,1% 

Taxa de Desemprego 11% 

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

O setor dos serviços constitui dois terços do PIB do país, correspondendo a 66,3% do PIB, e emprega 71% da população ativa do país. O turismo, compreende a maior parte 

do setor dos serviços, uma vez que é considerado uma das indústrias de crescimento mais rápido e rentável na Itália, sendo o quinto destino mais visitado internacionalmente 

e o terceiro mais visitado da Europa. Assim, o turismo e as suas atividades relacionadas, geram 6% do valor agregado da economia. Os serviços comerciais e de transportes 

também desempenham um papel importante na economia do país, onde se estima que das 5 milhões de empresas italianas, mais de metade atue no setor terciário.  
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No que se refere ao setor agrícola, este representa 1,9% do PIB e emprega 4% da população. A Itália apresenta-se como um dos principais players agrícola da UE, sendo o 

maior produtor europeu de arroz, frutas, vegetais e vinho. É um setor que depende fortemente da importação de matérias-primas utilizadas na produção agrícola devido aos 

recursos naturais limitados do país. Com cerca de 12,6 milhões de hectares de terras agrícolas, a Itália produz principalmente cereais, milho, cevada, arroz e aveia, e é 

considerada o maior produtor mundial de vinho.  

Em 2019, verificou-se um crescimento do PIB de 0,3%, no entanto, em 2020, a economia foi severamente afetada pela crise induzida pela COVID-19, uma vez que o país foi o 

primeiro da Europa a ser atingido pela pandemia, tendo sido estimado uma perda de PIB de 10,6% em 2020, prevendo-se que em 2021 recupere em 4,3%, e em 2022 

apresente uma retoma 3,2%. A recuperação de setores como a construção e produção industrial, não conseguiram suportar a perda de outros setores, especialmente o setor 

dos serviços e turismo, apesar do considerável apoio governamental tendo em vista o apoio à economia, ao emprego e ao cidadão.  

A taxa de desemprego da Itália tem-se mantido sempre elevada desde a crise financeira global, denotando-se um decréscimo nos últimos anos. No entanto, em 2020, 

aumentou para 11%, resultado da pandemia, com perdas de empregos concentradas sobretudo no setor de serviços, com o turismo e a hospitalidade a ser particularmente 

afetados: no trimestre junho-agosto de 2020, a Itália registou uma queda de 65,9% nos turistas estrangeiros. O setor dos serviços é aquele que irá apresentar uma recuperação 

mais lenta, o que irá acentuar as desigualdades regionais e no mercado de trabalho. 
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A Itália tem uma economia voltada para o exterior, ocupando o 9º lugar no ranking de maiores exportadores do mundo, com uma quota de 2,8%, e o 11º lugar como 

importador com uma quota de 2,5% do total, com o comércio internacional a representar cerca de 60% do PIB. 

A Itália durante muito tempo possuía uma balança comercial deficitária, no entanto, a situação inverteu-se nos últimos anos. Em 2020, o país exportou bens no valor de 434 

mil milhões de euros, correspondendo a -9% quando comparado com o ano anterior, enquanto as importações diminuíram em ritmo mais acelerado (-12%), totalizando 370 

mil milhões de euros, com um saldo positivo da balança comercial de 64 mil milhões de euros. 

O ano de 2020, no entanto, caracterizou-se por uma queda impactante no volume de importações e exportações devido à crise económica global provocada pelo vírus da 

COVID-19, estimando-se que as exportações italianas apresentem uma queda de 17,8%, com as importações a seguir uma tendência semelhante (-19%). Ambos os indicadores 

devem se recuperar durante 2021 (11,5% e 11,8%, respetivamente), embora a situação do comércio global permaneça incerta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na Itália predomina um cenário de fraca procura interna, o que torna o desempenho do setor externo crucial para a economia italiana. Um dos pilares mais importantes da 

economia é a produção de produtos de alta qualidade, como nos setores de maquinaria, têxteis, design industrial, produtos alimentares e mobiliário. Estes produtos 

contribuem substancialmente para as exportações do país. No entanto, é um país pobre em recursos naturais, o que implica uma dependência elevada nas importações dos 

setores da energia, tornando a Itália um país vulnerável a mudanças nos preços de importação, em produtos como combustíveis.  

Quadro 2 Balança Comercial de Bens de Itália 

Indicadores 
2019 

(Mil Milhões €) 

2020 

(Mil Milhões €) 

Exportações (E) 475,8 434,7 

% Exportações no PIB 31,5% 28,8% 

Importações (I) 423,0 370,5 

% Importações no PIB 28,5% 25,0% 

Saldo (E - I) -52,8 -64,2 

Posição no “ranking” mundial 

Como exportador 9.º 7.º * 

Como importador 11.º 9.º * 
 

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

*Dados provisórios  
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No que respeita os principais parceiros comerciais da Itália, a Alemanha ocupa o primeiro lugar como principal mercado exportador correspondendo a 12,8% do total, 

seguindo-se a França (10,3%), Estados Unidos da América (9,8%), Suíça (5,8%) e Reino Unido (5,2%), com o Japão a registar a melhor tendência de crescimento (+20 % após a 

entrada em vigor do acordo comercial entre este país e a UE). Em conjunto, estes países representaram 43% do valor das exportações.  

O setor industrial do país é especializado em produtos de alta qualidade, desempenhando um papel importante no mercado global de produtos de luxo. Assim, os principais 

grupos de produtos exportados, em 2020, foram máquinas e equipamentos mecânicos (18,4% do total), veículos automóveis e outros veículos terrestes (7,7%), produtos 

farmacêuticos (7,2%), máquinas e equipamentos elétricos (6,2%) e plástico e suas obras (4,1%). A Itália é um país reconhecido por ser o lar de algumas das marcas de moda 

mais famosas do mundo, ocupando um nicho especial no mercado global da moda e vestuário, com as exportações de vestuário e calçado a representar cerca de 11% das 

exportações totais do país. 

Os principais países de origem das importações italianas são a Alemanha (16,3%), seguindo-se a China (8,7%), França (8,5%), Países Baixos (5,9%) e Espanha (5,3%). Os 

principais grupos de produtos importados incluem máquinas e aparelhos mecânicos (17,6%), os produtos químicos (13,0%), os combustíveis minerais (12,3%), os veículos e 

outro material de transporte (11,3%) e os metais comuns (9,4%). Os combustíveis correspondem a um dos grupos de produtos mais importados devido à escassez de recursos 

naturais do país, o que o torna altamente dependente da importação de energia. 

Figura 1 Principais clientes de Itália (2020) Figura 2 Principais fornecedores de Itália (2020) 
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Fonte: International Trade Centre (ITC) 
Acedido em março de 2021 
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A Itália, a terceira maior economia da União Europeia, encontra-se entre os principais parceiros comerciais de Portugal, onde se estima que residam cerca de cerca de sete 

mil portugueses, grande parte dos quais estudantes.  

Em 2019, a Itália foi o quarto maior mercado de origem das importações (5,14% do total das importações portuguesas), e ocupou o 6.º lugar como cliente de Portugal, com 

uma quota de 4,48% do total das exportações. Já Portugal, ocupa o 39.º lugar como fornecedor de Itália, com um peso de 0,5% nas suas importações, e o 25.º lugar como 

mercado exportador da Itália, com uma quota de 0,9%.  

No período compreendido entre 2015-2019 verificou-se um crescimento médio anual das exportações de 14,3% para Itália, sendo o respetivo acréscimo das importações de 

6% ao ano. No entanto, a balança comercial de bens com a Itália é desfavorável ao nosso país, tendo apresentado um défice, em 2020, de 1.192 mil milhões de euros. Em 

2020, Portugal registou uma diminuição nas suas exportações para Itália, de -10%, e as importações provenientes deste mercado também diminuíram cerca de -12%. 

Na estrutura das exportações, dos produtos portugueses mais exportados para Itália, destacam-se veículos 

automóveis e outros veículos terrestes (25%), as máquinas e aparelhos (9,1%), o vestuário (8,5%), os 

produtos agrícolas (8,4%) e os plásticos e borracha (5,8%). Considera-se que cerca de 50% dos produtos 

industriais portugueses expedidos para o mercado italiano, foram de baixo grau de intensidade tecnológica.  

Ao nível das importações, os principais grupos de produtos italianos respeitam a máquinas e aparelhos 

(23,3%), produtos químicos (12,5%), metais comuns (11,1%), veículos e outro material de transporte (9,3%) 

e matérias têxteis (7,3%).  

A Itália é um dos maiores investidores mundiais, tendo o seu investimento em Portugal, nos últimos anos, 

incidido nas atividades financeiras e seguros, no comércio grossista/retalho, nas indústrias 

transformadoras, atividades de consultoria, atividades de informação e comunicação, entre outras. Este 

mercado, possui programas de incentivos ao investimento e dá especial relevância às empresas que 

pretendam apostar nas regiões do país menos desenvolvidas, onde se destaca a zona sul do país, que se 

apresenta como uma área de pouca atratividade em matéria de investimento. Portugal apresenta-se como 

um investidor em Itália em setores como bens de consumo e biomédico, sendo este um mercado 

interessante para oportunidade de negócio em áreas como soluções de software, telecomunicações, 

biotecnologia, entre outras. 

No entanto, Itália apresenta algumas barreiras para a entrada de produtos portugueses uma vez que o 

mercado português possui um fraco conhecimento junto dos operadores italianos, que associam ao nosso país uma imagem relacionada com a de um país tradicional e fraca 

Quadro 3 Comércio internacional de mercadorias Portugal com Itália 

INDICADORES 
2019 

(Milhões €) 

2020 

(Milhões €) 

Importações (E) 4.109,3 3.550,1 

Exportações (I) 2.682,9 2.357,7 

Saldo (E - I) -1.426,4 -1.192,4 

Peso do mercado em Portugal 

Importações 5,1% 4,4% 

Exportações 4,5% 3,9% 

Fonte: Instituto Nacional de Estatística (INE) 
Acedido em abril de 2021 
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adoção de conhecimento e tecnologia nos bens e serviços. Por este motivo, Portugal não é visto, ainda, pelos empresários italianos como um país com elevada intensidade 

tecnologia e onde é possível investir e fazer negócios em setores de valor acrescentado superior. Para entrar neste mercado, torna-se necessário a criação de uma rede 

comercial, quer própria ou através de distribuidores. 

 

Quadro 4 Abordagem ao mercado – Itália 

 

  

Os italianos mostram-se 
predispostos em relação 

aos produtos 
estrangeiros.

Importância das 
amostras: ter uma 

amostra dos produtos 
para apresentar aos 
potenciais clientes, 

sobretudo em feiras, 
onde é muito relevante a 

embalagem. 

Portugal é percecionado 
de maneira positiva, 

relativamente aos 
produtos da fileira 

agroalimentar.

Prazos de pagamento: os 
prazos de pagamento 

mais utilizados são de 60 
a 90 dias (podendo ir de 

180 a 210 dias nos 
contratos com grandes 

empresas

A cortesia é uma 
qualidade muito 

apreciada na Itália, 
sendo que é importande 

desenvolver um 
relacionamento pessoal 
para estabelecer uma 

relação comercial 
duradoura e bem-

sucedida.

Recorrer à carta de 
crédito como única 

garantia de pagamento 
(especial atenção a 

clientes da região de 
Nápoles).

A pontualidade não é 
uma prioridade para os 

italianos.

Contactar e inscrever-se 
em associações de 

comérico ou câmaras de 
comérico regionais ou 

locais.

Como dificuldades, a 
Itália é um país com 

custos fiscais elevados, 
burocrático, sendo que, 
para entrar no mercado, 

é necessário ter um 
profissional externo e 

dominar a língua italiana.

Não aceitar cheques pré-
datados.
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O setor agroalimentar é a atividade de destaque nas trocas comerciais na União Europeia, que se apresenta como o maior destino das exportações de todos os estados-

membros. O setor das bebidas é o que mais peso tem nas exportações da União Europeia, seguindo-se as carnes e os produtos lácteos. A Itália destaca-se como um dos 

maiores exportadores do setor agroalimentar, sendo importante conhecer como este setor funciona no país. 

De facto, o setor agroalimentar é o principal motor da indústria italiana, que, em comparação com os dois grandes setores da indústria de transformação – moda e o setor 

automóvel – apresentou um aumento de 3%, enquanto os outros setores apresentaram um decréscimo de -4,6% e -4,4%, respetivamente. Atendendo à extensa cadeia de 

abastecimento agroalimentar de Itália, este setor é visto como a principal fonte de riqueza da Itália, representando 25% do PIB do país, com as suas exportações a registar 

um aumento de 4% em 2019. Este mercado destaca-se pela sua agricultura que é considerada a mais “verde” da Europa, possuindo uma produção forte no setor orgânico e 

ocupa o primeiro lugar a nível mundial no que diz respeito à segurança alimentar. Apesar da pandemia do vírus da COVID-19, o setor agroalimentar na Itália não foi afetado 

de forma intensa, devido, principalmente, ao facto de ser um setor de primeira necessidade.  

Os progressos tecnológicos aplicados ao setor alimentar, juntamente com inovações em marketing, produtos “Made in Italy” e exportação de produtos alimentares acabados, 

contribuíram para uma procura crescente de produtos alimentares de Itália. Ao nível do setor da carne, a Itália apresenta-se como o 8.º importador mundial, com uma quota 

de 4% do total das importações mundiais, demonstrando que não é autossuficiente na produção de carne e que não consegue cobrir a procura nacional, ficando dependente 

da importação de carne e animais vivos. Como exportador ocupa o 16.º lugar, com uma quota de 1,7%, em 2019.  

Nos países industrializados e em países que seguem uma dieta tradicional mediterrânea, como é o caso da Itália, é característico consumir uma quantidade elevada de carne, 

tendo, em 2018, apresentado um aumento no seu consumo, contrariando a tendência da diminuição do consumo que se tem assistido. Em Itália o consumo médio anual de 

carne corresponde a 79 kg per capita, que é um dos valores mais baixos da Europa, tendo-se assistido a uma mudança na atitude dos consumidores italianos que preferem 

produtos de qualidade com cerca de 45% a preferir carne produzida em quintas italianas, 29% escolhem carne produzida localmente e 20% dos consumidores confia em 

produtos certificados com Denominação de Origem Protegida, Indicação Geográfica Protegida ou outro tipo de certificado.  

Assim, na repartição do comércio internacional de carne da Itália, denota-se que os principais produtos importados incluem carne suína (0203), que ocupa o 1.º lugar; seguido 

da carne bovina, fresca ou refrigerada (0201) em 2.º; a carne de bovino, congelada (0202) ocupa o 3.º lugar, carne de ovinos e caprinos (0204) ocupa a 4.ª posição e carnes e 

miudezas, comestíveis, salgadas ou em salmoura, secas ou fumadas; farinhas e pós comestíveis, de carnes ou de miudezas (0210) ocupa o 7.º lugar no ranking de produtos 

de carne mais importados pela Itália, correspondendo, também, aos segmentos de carne mais consumidos pelo mercado, onde se inclui carne de aves que se encontra em 

4.º lugar.  

No que respeita as exportações, denota-se que os produtos de carne mais exportados correspondem a carnes e miudezas comestíveis salgadas ou em salmoura (0210), que 

se encontra em 1.º lugar; seguido de carne de bovino, fresca ou refrigerada (0201) em 2.º lugar; carne e miudezas comestíveis de aves em 3.º lugar; em 4.º lugar carne suína 
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(0203), em 5.º lugar encontra-se a carne de bovino, congelada (0202) e a carne de ovinos e caprinos (0204) ocupa a 8.ª posição. Os padrões de consumo de carne seguem a 

mesma linha que as importações do país, demonstrando uma preferência por carne de porco, carne bovina (que ocupa a segunda posição como produto mais consumido), 

carne de aves (que ocupa o 3.º lugar) e a carne de ovinos e caprinos que é a menos consumida.  

Em relação ao comportamento do consumidor, a população italiana exige cada vez mais produtos de qualidade, demostrando uma maior preocupação com a qualidade dos 

produtos e serviços do que com o fator preço. Demonstram uma preferência por produtos “Made in Italy”, no entanto, produtos estrangeiros que sejam novidade, também 

atraem a sua atenção, mostrando-se interessados em experimentar novos produtos/marcas. 

Os consumidores italianos no ato de compra consultam frequentemente a internet e redes sociais. Os meios digitais influenciam as suas decisões, sendo, também, um meio 

para realizar compras, destacando-se as vendas online e o e-commerce que, durante o estado de emergência provocado pela COVID-19, tiveram um aumento de 145% no 

período de 17 de fevereiro a 3 de maio de 2020 em comparação com o mesmo período do ano anterior.  

Nos últimos anos, tem-se notado um aumento pela preferência de produtos sustentáveis produzidos localmente e alimentos orgânicos. Cerca de 85% dos consumidores 

italianos consideram que os produtos sustentáveis têm melhor qualidade e são mais inovadores, no entanto, neste segmento de produtos, o fator preço influencia as decisões 

uma vez que sete em cada dez consumidores não comprariam um produto sustentável / orgânico que custa 10% mais do que um produto normal. 

No que respeita o setor agroalimentar, mais concretamente o setor da carne, com a pandemia da COVID-19, o setor ficou sob um clima de incerteza na Itália com um cenário 

onde a oferta seria insuficiente para satisfazer a procura interna uma vez que é um setor que depende muito das importações. Além disso, novas tendências nas práticas 

agrícolas e questões sanitárias, tornaram os produtores e consumidores mais exigentes sobre a autenticidade dos produtos agroalimentares, com um aumento do interesse 

sobre a origem dos alimentos, saúde e propriedades nutricionais. Para responder a esta tendência tornou-se necessária a criação de ferramentas que asseguram o controlo 

da qualidade dos produtos, garantam a rastreabilidade dos alimentos, salvaguardem a saúde pública e valorizem os sistemas locais típicos de produção agroalimentar.  

Neste seguimento, o setor da carne torna-se relevante, uma vez que o seu consumo impõe questões relacionadas com nutrição e sustentabilidade ambiental. Com o aumento 

da população mundial, pressupõe-se o aumento da oferta de produtos agroalimentares e, uma vez que a produção agrícola tem e continuará a ter um impacto no ambiente, 

com as alterações climáticas, iremos assistir a uma alteração na produção agroalimentar no futuro onde a introdução de inovações tecnológicas serão necessárias para 

contrariar esta tendência.  

Alguns estudos sugerem que o consumo de carne tem um impacto negativo no ambiente e na saúde das pessoas, no entanto, o seu consumo nas doses recomendadas para 

uma alimentação equilibrada encontra-se alinhada com o objetivo de proteger a saúde das pessoas e não acarreta impactos negativos ao meio ambiente. No caso da Itália, 

tem-se assistido a uma diminuição do consumo de carne, tendo como consequência, a procura por produtos orgânicos e naturais. No entanto, a oferta de produtos de carne 

que garantam aos consumidores a sua qualidade, segurança e respeito pelo bem-estar animal durante todo o processo, são fatores que demonstram confiança aos 

consumidores, contribuindo para o seu consumo.  
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A Itália apresenta-se como um importante produtor e consumidor de carne de bovinos, sendo este o segundo tipo de carne mais consumida pelos italianos, que consomem 

cerca de 17,2 kg per capita anualmente.  

Ao nível das trocas comerciais de carne, a carne de bovino fresca ou refrigerada (0201) ocupa a 2.ª posição nas importações e a 3.ª posição nas exportações do país, enquanto 

a carne de bovino congelada (0202) ocupa a 3.ª posição nas importações e 5.ª nas exportações. 

No que se refere à carne de bovinos fresca ou refrigerada (0201) a Itália apresenta-se com o 4.º maior importador do mundo, ainda que, no período compreendido entre 

2019 e 2020, o país tenha registado uma diminuição tanto no valor das importações como exportações, de -10,8% e -14,6% respetivamente.  

Como produtos importados destacam-se as tipologias “carnes de bovinos, não desossadas, frescas ou refrigeradas (exceto carcaças e meias carcaças)” (020120) que 

representou, em 2020, 49% do total das importações, seguida de “carnes desossadas de bovinos, frescas ou refrigeradas” (020130) com uma quota de 31,8%, e, por último, 

encontra-se a tipologia “carcaças e meias carcaças, de bovinos, frescas ou refrigeradas” (020110) que representa 19,2% do total, tendo sido a única tipologia a apresentar um 

aumento de 1,4% entre 2019 e 2020.  

Os seus principais fornecedores são a França que totaliza 19,2% do total, seguindo-se os Países Baixos (18,6%) e a Polónia (17,2%). 

No que respeita a exportação de carne de bovinos fresca ou refrigerada (0201), apesar da Itália possuir um saldo da balança comercial negativo, ocupa o 16.º lugar como 

exportador no panorama mundial.  

O maior volume de exportação diz respeito às tipologias “carnes desossadas de bovinos, frescas ou refrigeradas” (020130) e “carnes de bovinos, não desossadas, frescas ou 

refrigeradas (exceto carcaças e meias carcaças)” (020120) que representam 42,3% e 41% do total, respetivamente. A tipologia “carcaças e meias carcaças, de bovinos, frescas 

ou refrigeradas” (020110) representa apenas 16,7% das exportações, no entanto, foi a única tipologia a apresentar um aumento de 17,8% entre o período de 2019 e 2020.  

Nesta categoria de carne (fresca ou refrigerada), as exportações de Itália dirigem-se principalmente para a Alemanha que absorve 22,7% do total, seguindo-se os Países Baixos 

(17,8%) e Grécia (13,7%).  

No grupo de carne de bovinos congelada (0202), entre o período de 2019 e 2020, a Itália apresentou um aumento de 1% no valor das importações, enquanto as exportações 

diminuíram 9,9%. 

Assim, no que respeita as importações, a tipologia “carnes desossadas de bovinos congeladas” (020230) reúne 93,4% do total, tendo apresentado um aumento de 11%, entre 

2019 e 2020, e a tipologia “carnes de bovinos, não desossadas congeladas (exceto carcaças e meias carcaças)” (020220) possui uma quota de 6%, tendo sido a única tipologia 
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a apresentar um decréscimo, de 58,5% no seu valor, no período referido. A tipologia “carcaças e meias carcaças, de bovinos, congeladas” (020210) representa apenas 0,5% 

do total, que contribuiu com um aumento de 67,5% para o valor total das importações.  

O Brasil é o principal fornecedor de carne de bovinos congelada representando 53,6% do total das importações de Itália, onde se destaca, também, os Países Baixos (15,9%) 

e Uruguai (9,3%). 

No grupo das exportações, a Itália apresenta saldo positivo numa tipologia, nomeadamente “carcaças e meias carcaças, de bovinos, congeladas” (020210) que corresponde 

à tipologia menos exportada, com uma quota de apenas 2%, tendo sido a única tipologia a apresentar uma evolução positiva de 34,5%.  

A principal tipologia exportada, diz respeito a “carnes desossadas de bovinos congeladas” (020230) que absorve 91,3% do total das exportações de carne de bovino congelada 

destacando-se também “carnes de bovinos, não desossadas congeladas (exceto carcaças e meias carcaças)” (020220) com uma quota de 6,7% para o mercado.  

Nesta categoria de carne, as exportações de Itália dirigem-se principalmente para França que absorve 18% do total, seguindo-se a Dinamarca (17,6%) e Canadá (7,3%). A 

França e Países Baixos apresentam-se como parceiros importantes para Itália na categoria de carne de bovino, tanto como fornecedores, mas também como clientes.  
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Quadro 5 Importações e Exportações de carne de animais da espécie bovina em Itália // Valores em milhões 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 % 

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

refrigeradas 
1.676,9 100,0 360,1 100,0 -1.316,8 1.495,9 100,0 307,5 100,0 -1.188,4 -10,8% -14,6% 

020110 Carcaças e meias carcaças, de bovinos, frescas ou refrigeradas 283,0 16,9 43,6 12,1 -239,4 287,1 19,2 51,4 16,7 -235,7 1,4% 17,8% 

020120 
Carnes de bovinos, não desossadas, frescas ou refrigeradas 

(exceto carcaças e meias carcaças) 
818,7 48,8 138,9 38,6 -679,7 733,3 49,0 126,1 41,0 -607,2 -10,4% -9,3% 

020130 Carnes desossadas de bovinos, frescas ou refrigeradas 575,2 34,3 177,6 49,3 -397,6 475,5 31,8 130,1 42,3 -345,5 -17,3% -26,8% 

0202 Total - Carnes de animais da espécie bovina, congeladas 240,7 100,0 139,2 100,0 -101,6 243,0 100,0 125,3 100,0 -117,7 1,0% -9,9% 

020210 Carcaças e meias carcaças, de bovinos, congeladas 0,7 0,3 1,8 1,3 1,1 1,2 0,5 2,4 2,0 1,2 67,5% 34,5% 

020220 
Carnes de bovinos, não desossadas congeladas (exceto 

carcaças e meias carcaças) 
35,4 14,7 10,6 7,6 -24,9 14,7 6,0 8,4 6,7 -6,3 -58,5% -20,3% 

020230 Carnes desossadas de bovinos congeladas 204,6 85,0 126,8 91,1 -77,8 227,1 93,5 114,5 91,3 -112,7 11,0% -9,7% 

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

A carne de porco corresponde ao tipo de carne mais consumida em Itália, com um consumo anual per capita de 31,8 kg (2019), ocupando também o 1.º lugar no ranking 

das importações e o 4.º lugar nas exportações. O país possui uma posição de destaque enquanto importador de carne de suíno, ocupando o 3.º lugar no panorama mundial, 

absorvendo 7,2% das importações mundiais. 

No período compreendido entre 2019 e 2020, constata-se que as importações registaram uma contração de 11,6% enquanto as exportações aumentaram 13,5%, salientando-

se um saldo da balança comercial globalmente negativo.  
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Relativamente às importações, é possível verificar que existe uma preferência por carnes de animais da espécie suína, frescas, refrigeradas que representa o grande grupo 

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

➢ “pernas, pás e respetivos pedaços, não desossados, de animais de espécie suína, frescos ou refrigerados” (020312) – 52,4%; 

➢ “carnes de animais da espécie suína (exceto carcaças e meias carcaças, pernas, pás e respetivos pedaços, não desossados), frescas ou refrigeradas” (020319) – 26,4%; 

➢ “carcaças e meias carcaças, de animais da espécie suína, frescas ou refrigeradas” (020311) – 13,6%; 

No grupo de carnes de animais da espécie suína, congeladas salienta-se, principalmente a tipologia “carnes de animais da espécie suína (exceto carcaças e meias carcaças, 

pernas, pás e respetivos pedaços, não desossados), congeladas” (020329) que representa 6,7% do total das importações, sendo importante destacar a tipologia “carcaças e 

meias carcaças, de animais da espécie suína, congeladas” (020321) com uma quota de apenas 0,1%, sendo a única tipologia a apresentar um aumento no valor das 

importações, de 33,5%, ficando evidente que existiu uma evolução considerável na procura desta tipologia de produto. 

A Alemanha é, inquestionavelmente, o maior fornecedor de Itália no que concerne a carne de suíno, representando 35,2% do total das importações do país, seguindo-se 

Espanha (18%) e Países Baixos (15,6%).  

No que respeita às exportações, estas apresentam um cenário divergente, uma vez que a carne de suínos congelada, aglomera o maior conjunto das exportações do país, 

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

que representa 57,5% do total das exportações do país.  

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

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

representa 16,3% do total; 

➢ “pernas, pás e respetivos pedaços, não desossados, de animais de espécie suína, frescos ou refrigerados” (020312) com uma quota de 11,2%; 

➢ “carcaças e meias carcaças, de animais da espécie suína, frescas ou refrigeradas” (020311) com uma correspondência de 8,8%, sendo a tipologia que registou o maior 

aumento no valor das exportações, de 80%.  

O país apresenta um saldo positivo apenas na tipologia “carcaças e meias carcaças, de animais da espécie suína, congeladas” (020321) que possui o menor volume de 

exportação, com uma quota de 1,9%. No geral, o país apresentou um aumento nas exportações de todas as tipologias de carne de porco. 

Em relação aos principais clientes da Itália, em 2020, destaca-se a China que absorveu 30,7% do total das exportações do país, seguindo-se o Japão (15%) e Hong Kong (5,7%). 
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Quadro 6 Importações e Exportações de carne de animais da espécie suína em Itália // 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 
2.064,3 100,0 174,2 100,0 -1.890,1 1.824,7 100,0 197,68 100,0 -1.627,1 -11,6% 13,5% 

0203 Total - Carnes de animais da espécie suína, frescas, refrigeradas 1.911,8 92,6 61,3 35,2 -1.850,4 1.685,3 92,4 71,77 36,3 -1.613,6 -11,8% 17,0% 

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

refrigeradas 
283,7 13,7 9,7 5,5 -274,1 247,4 13,6 17,37 8,8 -230,1 -12,8% 80,0% 

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

espécie suína, frescos ou refrigerados 
1.088,1 52,7 21,8 12,5 -1.066,2 955,6 52,4 22,14 11,2 -933,4 -12,2% 1,4% 

020319 

Carnes de animais da espécie suína (exceto carcaças e meias 

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

ou refrigeradas 

539,9 26,2 29,8 17,1 -510,1 482,4 26,4 32,26 16,3 -450,1 -10,7% 8,1% 

0203 Total - Carnes de animais da espécie suína, congeladas 152,5 7,4 112,8 64,8 -39,7 139,4 7,6 125,91 63,7 -13,5 -8,6% 11,6% 

020321 Carcaças e meias carcaças, de animais da espécie suína, congeladas 2,0 0,1 3,8 2,2 1,8 2,6 0,1 3,80 1,9 1,2 33,5% 0,8% 

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

espécie suína, congeladas 
20,1 1,0 7,9 4,6 -12,2 13,8 0,8 8,42 4,3 -5,4 -31,4% 6,2% 

020329 

Carnes de animais da espécie suína (exceto carcaças e meias 

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

congeladas 

130,4 6,3 101,1 58,1 -29,3 122,9 6,7 113,69 57,5 -9,3 -5,7% 12,4% 

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

 

A carne de animas das espécies caprina e ovina corresponde ao tipo de carne menos consumida pelos italianos, sendo que é o 4.º produto de carne mais importado pelo 

país e ocupa os últimos lugares como produto exportado.   

A Itália apresentou um decréscimo no valor das importações, de -13%, entre 2019 e 2020, enquanto as exportações aumentaram 2%. 
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No que respeita às importações, as tipologias que se destacam são as seguintes: 

➢ “carcaças e meias carcaças de borrego, frescas ou refrigeradas” (020410) que representa uma quota dominante de 39,6% do total; 

➢ “carcaças e meias carcaças, de ovinos, frescas ou refrigeradas (exceto borrego)” (020421) com uma quota de 22,1% para o mercado; 

➢ “carnes não desossadas de ovinos (exceto carcaças e meias carcaças), frescas ou refrigeradas” (020422) com uma percentagem de 17,5%; 

➢ “carnes não desossadas de ovinos (exceto carcaças e meias carcaças), congeladas” (020442) que representou 11,1% do total das importações do país. 

Verifica-se, assim, que a Itália importa, maioritariamente carnes da espécie ovina fresca ou refrigerada. O grupo de “carnes de caprinos, frescas, refrigeradas ou congeladas” 

(020450) representa apenas 5,1% do total, tendo sido a tipologia que apresentou o maior decréscimo no valor das importações, de -23,6%. 

A Itália apresentou um decréscimo na generalidade da importação de carne de ovinos e caprinos, entre 2019 e 2020, no entanto, duas tipologias apresentaram um aumento, 

sendo elas: “carnes de ovinos, desossadas, frescas ou refrigeradas” (020423) e “carcaças e meias carcaças de borrego, congeladas” (020430) com um aumento de 1,7% e 

37,7%, respetivamente.  

Os principais fornecedores de carne da espécie ovina e caprina são o Reino Unido, que possui uma quota de 29,3%, seguindo-se Grécia (12%) e Nova Zelândia (11,3%).  

No que se refere às exportações, denota-se que não é um tipo de carne muito exportada pelo país, no entanto, o país registou um aumento de 2% no seu valor. Deste modo, 

as principais tipologias exportadas são as seguintes: 

➢ “carcaças e meias carcaças de borrego, frescas ou refrigeradas” (020410) que representa 32,4% do total, com um aumento de 20%; 

➢ “carcaças e meias carcaças, de ovinos, congeladas (exceto borregos)” (020441) com uma quota de 25,3% do mercado, e aumento de 21%, sendo a única tipologia a 

apresentar um saldo positivo para o país; 

➢ “carnes não desossadas de ovinos (exceto carcaças e meias carcaças), congeladas” (020442) com uma quota de 20,7%, tendo registado, igualmente, um aumento de 

52%.  

Assim, foi possível perceber que as principais tipologias exportadas foram as únicas a registarem um aumento no seu valor, enquanto as restantes apresentaram um 

decréscimo. Tal como acontece nas importações, a tipologia “carcaças e meias carcaças de borrego, congeladas” (020430) é a menos exportada, representando 0,1% do total, 

seguindo-se a tipologia “carnes de ovinos, desossadas, frescas ou refrigeradas” (020423) que representa 0,3% do total. O grupo de “carnes de caprinos, frescas, refrigeradas 

ou congeladas” (020450) representa apenas 6,7% do total as exportações.  

As suas exportações são dirigidas maioritariamente para Espanha, que representa 27,6% do total, Omã (15,8%) e Singapura (10,1%).  
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Quadro 7 Importações e Exportações de carne da espécie ovina e caprina em Itália // 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 
140,6 100,0 18,7 100,0 -121,9 122,4 100,0 19,1 100,0 -103,3 -13,0% 2,0% 

 
Total - Carnes de animais da espécie ovina, frescas ou 

refrigeradas 
113,2 80,5 9,9 52,7 -103,4 100,2 81,9 8,7 45,7 -91,5 -11,5% -11,4% 

020410 Carcaças e meias carcaças de borrego, frescas ou refrigeradas  52,8 37,5 5,1 27,5 -47,7 48,5 39,6 6,2 32,4 -42,3 -8,1% 20,4% 

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

(exceto borrego) 
31,8 22,6 2,2 11,5 -29,6 27,1 22,1 2,0 10,3 -25,1 -14,7% -8,7% 

020422 
Carnes não desossadas de ovinos (exceto carcaças e meias 

carcaças), frescas ou refrigeradas 
25,6 18,2 2,4 12,9 -23,2 21,5 17,5 515,0 2,7 493,5 -16,2% 21322,6% 

020423 Carnes de ovinos, desossadas, frescas ou refrigeradas 3,1 2,2 0,1 0,8 -2,9 3,1 2,6 0,1 0,3 -3,1 1,7% -62,1% 

 Total - Carnes de animais da espécie ovina, congeladas 19,2 13,7 6,9 37,0 -12,3 15,9 13,0 9,1 47,6 -6,9 -16,8% 31,1% 

020430 Carcaças e meias carcaças de borrego, congeladas  0,3 0,2 0,0 0,1 -0,3 0,4 0,4 0,0 0,1 -0,4 37,7% -18,2% 

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

borregos) 
0,1 0,1 4,0 21,3 3,9 0,1 0,1 4,8 25,3 4,7 -5,7% 21,0% 

020442 
Carnes não desossadas de ovinos (exceto carcaças e meias 

carcaças), congeladas 
16,8 12,0 2,6 13,9 -14,2 13,6 11,1 4,0 20,7 -9,7 -19,0% 52,0% 

020443 Carnes de ovinos, desossadas, congeladas  1,9 1,4 0,3 1,7 -1,6 1,8 1,4 0,3 1,5 -1,5 -7,6% -10,5% 

020450 
Total - Carnes de caprinos, frescas, refrigeradas ou 

congeladas 
8,2 5,8 1,9 10,3 -6,3 6,3 5,1 1,3 6,7 -5,0 -23,6% -34,1% 

Fonte: International Trade Centre (ITC) 
Acedido em março de 2021 
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A Itália apresenta-se como o principal país exportador de carnes e miudezas, comestíveis, salgadas ou em salmoura, secas ou fumadas; farinhas e pós comestíveis, de 

carnes ou de miudezas a nível mundial representando 22% do total das exportações mundiais, ocupando assim o 1.º lugar no ranking.  

É, de facto, nesta categoria que o país regista uma balança comercial positiva, no entanto, entre 2019 e 2020, o país apresentou uma diminuição significativa no valor das 

exportações (-70,6%), com as importações a apresentarem, igualmente, uma diminuição de 7,5%.  

No grupo das importações 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) – 56,7% do total; 

➢ “barrigas (entremeadas) e seus pedaços, da espécie suína, salgados ou em salmoura, secos ou fumados” (021012) – 23,7%; 

➢ “pernas, pás e respetivos pedaços, não desossados, de suínos, salgados ou em salmoura, secos ou fumados” (021011) – 10,9%.  

Verifica-se, assim, que as tipologias mais importadas correspondem a carne e miudezas comestíveis salgadas ou em salmoura de suínos. O país importa, ainda, a tipologia 

“outras” que representa 6,3% do total, correspondendo à única tipologia que apresentou um aumento nas importações, entre 2019 e 2020, de 4,1%, e “carnes de bovinos, 

salgadas ou em salmoura, secas ou fumadas” (021020) que possui uma quota de 1,9% para o mercado.  

As suas importações são provenientes da Alemanha que representa 34,3% do total, Espanha (23,8%) e Áustria (18,5%).    

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

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

pedaços)” (021019) é a mais exportada com uma quota de 29,5% pelo mercado, tendo apresentado o maior decréscimo no valor exportado (-90% no período objeto 

de análise); 

➢ segue-se a tipologia “barrigas (entremeadas) e seus pedaços, da espécie suína, salgados ou em salmoura, secos ou fumados” (021012) que representa 29,1% do total, 

sendo a única tipologia a apresentar uma evolução positiva no seu valor exportado, com um aumento de 1145,4%; 

➢ a tipologia “carnes de bovinos, salgadas ou em salmoura, secas ou fumadas” (021020) representa 25,1% do total; 

➢ por fim, destaca-se a tipologia “pernas, pás e respetivos pedaços, não desossados, de suínos, salgados ou em salmoura, secos ou fumados” (021011) que possui uma 

quota de 14,4%. 
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A tipologia “outras” é a menos exportada, com uma quota de 1,9%, sendo também a única tipologia a apresentar um saldo negativo, no entanto, também apresentou um 

aumento de 100% no seu valor exportado, não obstante, em termos absolutos e por comparação com as restantes tipologias, o valor de comércio internacional afeto à mesma 

seja considerado residual. 

Os principais clientes de Itália são França que representa 20,3% do total das exportações, seguindo-se a Alemanha (17,6%) e os Estados Unidos da América (11,5%). 

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

116,7 100,0 859,3 100,0 742,6 108,0 100,0 252,7 100,0 144,7 -7,5% -70,6% 

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

ou em salmoura, secos ou fumados 
19,1 16,3 38,7 4,5 19,6 11,8 10,9 36,4 14,4 24,6 -38,2% -5,9% 

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

em salmoura, secos ou fumados 
26,4 22,7 5,9 0,7 -20,5 25,6 23,7 73,4 29,1 47,8 -3,2% 1145,4% 

021019 

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

pernas, pás e respetivos pedaços, não desossados, barrigas 

"entremeadas" e seus pedaços) 

61,4 52,6 748,6 87,1 687,2 61,2 56,7 74,6 29,5 13,4 -0,3% -90,0% 

021020 Carnes de bovinos, salgadas ou em salmoura, secas ou fumadas 3,3 2,8 63,7 7,4 60,4 2,6 2,5 63,4 25,1 60,7 -20,0% -0,5% 

021099 Outras 6,5 5,6 2,4 0,3 -4,1 6,8 6,3 4,9 1,9 -1,9 4,1% 100,0% 

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 
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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.  

No panorama global, Portugal ocupa o 38.º lugar como exportador de produtos de carne, contribuindo com 0,2% nas exportações mundiais e ocupa a 24.ª posição no ranking 

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

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

No que respeita às relações comerciais com Itália, Portugal ocupa o 39.º lugar como país de origem das importações italianas, e ocupa o 29.º como fornecedor. Já a Itália 

ocupa o 21.º lugar no ranking de países para os quais Portugal exporta produtos de carne, onde se destaca a categoria de carne de suínos (0203) que ocupa o 1.º lugar, carnes 

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

caprinos (0204) que ocupa a 5.ª posição.  

No que se refere, em específico, a cada categoria de carne, no Quadro 9 estão representadas as trocas comerciais de carne de bovinos entre Portugal e Itália. É possível 

verificar que Portugal apresenta um grande volume de importações de carne de bovino proveniente de Itália, que ocupa o 10.º lugar enquanto fornecedor do nosso país. Pelo 

contrário, Portugal apresenta um valor residual de exportações, justificando o saldo negativo da balança comercial.  

Em relação ao grupo de carne de bovinos fresca ou refrigerada (0201), verifica-se que, em 2019, Portugal exportou apenas “carnes desossadas de bovinos, frescas ou 

refrigeradas” (020130), no entanto, em 2020, não exportou nenhum produto desta tipologia.  

No que respeita o grupo de carne de bovinos congelada (0202), denota-se que Portugal apresenta apenas transações na tipologia de “carnes desossadas de bovinos 

congeladas” (020230), que em 2020, apresentou um valor de exportação diminuto em comparação com 2019. Assim, no ano de 2020, verificou-se um decréscimo tanto nas 

importações como exportações de Portugal com Itália. 

Ao nível das importações de carne de bovino provenientes de Itália, denota-se que Portugal importou um elevado valor de carnes de animais da espécie bovina, frescas ou 

refrigeradas (0201), quer em 2019 como em 2020, destacando-se a tipologia “carnes desossadas de bovinos, frescas ou refrigeradas” (020130) que representa 91,9% do total, 

sendo que Portugal apresenta importação de todas as tipologias. Na carne de bovinos congelada (0202), Portugal importou de Itália “carnes desossadas de bovinos 

congeladas” (020230) e “carnes de bovinos, não desossadas congeladas (exceto carcaças e meias carcaças)” (020220), não obstante se tenha registado um substancial 

decréscimo no período em análise (-67,1% e -99,5%, respetivamente). 
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Quadro 9 Trocas comerciais de carne de animais da espécie bovina entre Portugal e Itália // 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 
3.675,8 100,0 1,6 100,0 -3.674,2 2.314,3 100,0 0 0 -2.314,3 -37,0% -100,0% 

020110 Carcaças e meias carcaças, de bovinos, frescas ou refrigeradas 128,4 3,5 0 0 -128,4 112,7 4,9 0 0 -112,7 -12,3% ---  

020120 
Carnes de bovinos, não desossadas, frescas ou refrigeradas 

(exceto carcaças e meias carcaças) 
35,3 1 0 0 -35,3 74,4 3,2 0 0 -74,4 110,6% ---  

020130 Carnes desossadas de bovinos, frescas ou refrigeradas 3.512,0 95,5 1,6 100,0 -3.510,4 2.127,2 91,9 0 0 -2.127,2 -39,4% -100,0% 

0202 Total - Carnes de animais da espécie bovina, congeladas 978,8 100,0 52,2 100,0 -926,7 307,5 100,0 0,2 100,0 -307,3 -68,6% -99,6% 

020210 Carcaças e meias carcaças, de bovinos, congeladas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---  ---  

020220 
Carnes de bovinos, não desossadas congeladas (exceto carcaças 

e meias carcaças) 
53,4 5,5 0 0 -53,4 2,8 0,9 0 0 -2,8 -99,5% ---  

020230 Carnes desossadas de bovinos congeladas 925,4 94,5 52,2 100,0 -873,2 304,7 99,1 0,2 100,0 -304,5 -67,1% -99,6% 

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 por Portugal para Itália, verificando-se um saldo positivo da 

balança comercial, tanto em 2019 como 2020. As exportações para o mercado italiano registaram uma evolução positiva de +62%, no período em análise. Assim Portugal, em 

2020, exportou as seguintes tipologias de carne suína para Itália: 

➢ “carcaças e meias carcaças, de animais da espécie suína, frescas ou refrigeradas” (020311) que representou 68,1% do total, sendo a tipologia que apresentou um 

aumento significativo no valor exportado, entre 2019 e 2020; 
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➢ “carnes de animais da espécie suína (exceto carcaças e meias carcaças, pernas, pás e respetivos pedaços, não desossados), congeladas” (020329) com uma quota de 

30,7%, tendo apresentado um decréscimo de 4,9% 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) que 

representa apenas 0,6% do total, sendo que nesta tipologia Portugal apresenta um saldo negativo, correspondendo à principal tipologia importada de Itália;  

➢ “pernas, pás e respetivos pedaços, não desossados, de animais de espécie suína, congeladas” (020322) com uma quota de 0,6%, sendo que foi uma nova tipologia 

exportada em 2020, uma vez que em 2019 não foram apresentadas exportações.  

 Portugal também recebe produtos de carne de suínos provenientes de Itália, nomeadamente, “carnes de animais da espécie suína (exceto carcaças e meias carcaças, pernas, 

pás e respetivos pedaços, não desossados), frescas ou refrigeradas” (020319), “carcaças e meias carcaças, de animais da espécie suína, frescas ou refrigeradas” (020311) e 

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

Quadro 10 Trocas comerciais de carne de animais da espécie suína entre Portugal e Itália // 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 
24,0 100,0 297,7 100,0 273,6 19,3 100,0 482,7 100,0 463,4 -19,6% 62,2% 

0203 Total - Carnes de animais da espécie suína, frescas, refrigeradas 9,3 38,7 14,2 47,7 4,9 18,8 97,5 331,8 68,7 313,0 102,7% 133,9% 

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

refrigeradas 
2,3 9,5 1,7 0,6 -0,6 1,5 7,7 329,2 68,1 327,7 -34,9% 19251,3% 

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

espécie suína, frescos ou refrigerados 
0  0 0 0 0,0 0 0 0 0 0,0 ---  ---  

020319 

Carnes de animais da espécie suína (exceto carcaças e meias 

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

ou refrigeradas 

7,0 29,2 140,2 47,1 133,2 17,3 89,8 2,7 0,6 -14,7 147,3% -98,1% 

0203 Total - Carnes de animais da espécie suína, congeladas 14,7 61,3 155,8 52,3 141,1 0,5 2,5 150,9 31,3 150,4 -96,7% -3,2% 

020321 Carcaças e meias carcaças, de animais da espécie suína, congeladas 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0,0 ---  ---  

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

espécie suína, congeladas 
0 0 0 0 0,0 0 0 2,8 0,6 2,8 ---  100,0% 

020329 

Carnes de animais da espécie suína (exceto carcaças e meias 

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

congeladas 

14,7 61,3 155,8 52,3 141,1 0,5 2,5 148,1 30,7 147,6 -96,7% -4,9% 
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Fonte: Instituto Nacional de Estatística (INE) 
Acedido em março de 2021 

Em relação às trocas comerciais de carne de animais da espécie ovina e caprina, representadas no Quadro 11, verifica-se que Portugal, em 2019, apresentou um saldo da 

balança positivo, com Itália a ocupar o 4.º lugar enquanto cliente de Portugal.  

As tipologias mais exportadas foram “carcaças e meias carcaças, de ovinos, frescas ou refrigeradas (exceto borrego)” (020421) que representou 58,3% do total e “carcaças e 

meias carcaças de borrego, frescas ou refrigeradas” (020410) com uma quota de 41,7%, sendo as únicas tipologias exportadas em 2019.  

Em 2020, ao contrário do que aconteceu em 2019, Portugal registou um saldo da balança comercial negativo, tendo-se assistido a um aumento significativo das importações 

originárias de Itália, em 211,2%, destacando-se a importação das tipologias “carcaças e meias carcaças de borrego, frescas ou refrigeradas” (020410) que representou 86,5%, 

“carnes de ovinos, desossadas, frescas ou refrigeradas” (020423) 13,2%, e “carcaças e meias carcaças, de ovinos, frescas ou refrigeradas (exceto borrego)” (020421) que 

representou 0,3% do total das importações.  

Portugal, em 2020, apenas apresentou exportações na tipologia “carcaças e meias carcaças de borrego, frescas ou refrigeradas” (020410), denotando-se, assim, uma diminuta 

orientação exportadora da fileira das carnes ovina e caprina para o mercado italiano.  
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Quadro 11 Trocas comerciais de carne de animais das espécies ovina e caprina entre Portugal e Itália // 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 
138,8 100,0 213,1 100,0 74,3 432,1 100,0 68,8 100,0 -363,3 211,2% -67,7% 

 
Total - Carnes de animais da espécie ovina, frescas ou 

refrigeradas 
121,9 87,8 213,1 100,0 91,2 432,1 100,0 68,8 100,0 -363,3 254,5% -67,7% 

020410 Carcaças e meias carcaças de borrego, frescas ou refrigeradas  0 0 89,0 41,7 89,0 373,7 86,5 68,8 100,0 -304,9 100,0% -22,7% 

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

(exceto borrego) 
0 0 124,2 58,3 124,2 1,2 0,3 0 0 -1,2 100,0% -100,0% 

020422 
Carnes não desossadas de ovinos (exceto carcaças e meias 

carcaças), frescas ou refrigeradas 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --- ---  

020423 Carnes de ovinos, desossadas, frescas ou refrigeradas 121,9 87,8 0 0 -121,9 57,2 13,2 0 0 -57,2 -53,1% --- 

 Total - Carnes de animais da espécie ovina, congeladas 17,0 12,2 0 0 -17,0 0 0 0 0 0 -100,0% --- 

020430 Carcaças e meias carcaças de borrego, congeladas  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --- --- 

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

borregos) 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --- --- 

020442 
Carnes não desossadas de ovinos (exceto carcaças e meias 

carcaças), congeladas 
17,0 12,2 0 0 -17,0 0 0 0 0 0 -100,0% --- 

020443 Carnes de ovinos, desossadas, congeladas  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --- --- 

020450 
Total - Carnes de caprinos, frescas, refrigeradas ou 

congeladas 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --- --- 

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

Em relação à categoria de carnes e miudezas, comestíveis, salgadas ou em salmoura, secas ou fumadas; farinhas e pós comestíveis, de carnes ou de miudezas, apresentada 

no Quadro 12, verifica-se que Portugal registou um saldo negativo, tanto em 2019 como 2020. 

Em 2019, Portugal exportou as tipologias: 

➢ “carnes de bovinos, salgadas ou em salmoura, secas ou fumadas” (021020) – 70%; 
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➢ “carnes de suínos, salgadas ou em salmoura, secas ou fumadas (exceto pernas, pás e respetivos pedaços, não desossados, barrigas "entremeadas" e seus pedaços)” 

(021019) – 22,4%; 

➢ “pernas, pás e respetivos pedaços, não desossados, de suínos, salgados ou em salmoura, secos ou fumados” (021011) – 7,6%. 

No entanto, denota-se que, comparativamente ao registado em 2019, Portugal atingiu um aumento significativo nas exportações em 2020 para o mercado italiano, 

demonstrando também que os produtos transacionados foram diferentes do ano anterior. Assim, são apresentadas exportações de apenas duas tipologias, sendo elas: 

➢ a tipologia “outras” (021099) que representou 97,4% do total, sendo a única tipologia que Portugal possui um saldo positivo na sua balança comercial; 

➢ e a tipologia “carnes de bovinos, salgadas ou em salmoura, secas ou fumadas” (021020) com uma quota de 2,6% para o mercado.  

No que respeita às importações provenientes de Itália, denota-se que o valor é muito semelhante ao de 2019, tendo-se registado uma pequena diminuição de 15,3%, com 

Itália a ocupar o 5.º lugar enquanto fornecedor de Portugal.  

As principais tipologias importadas foram “carnes de suínos, salgadas ou em salmoura, secas ou fumadas (exceto pernas, pás e respetivos pedaços, não desossados, barrigas 

"entremeadas" e seus pedaços)” (021019) que representou 55,6%, “pernas, pás e respetivos pedaços, não desossados, de suínos, salgados ou em salmoura, secos ou fumados” 

(021011) com uma quota de 23,2% e “carnes de bovinos, salgadas ou em salmoura, secas ou fumadas” (021020) que representou 13% do total.  

A Itália apresenta-se como um mercado para consolidar a exportação de produtos de carne portuguesas, onde se destaca a oportunidade de exportação de carne suína, uma 

vez que Itália é o terceiro maior importador mundial, mas que apresenta valores de importação a Portugal praticamente irrelevantes, destacando-se também como um 

mercado para a introdução de carne de bovino. Trata-se de um mercado de oportunidade atendendo a que o consumidor italiano é sensível a produtos gourmet de qualidade 

e a produtos estrangeiros.  

Neste setor, Portugal apresenta produtos de qualidade e grande variedade na preparação e composição dos mesmos, no entanto, apresenta alguns desafios para a sua 

consolidação em alguns mercados internacionais, sobretudo devido ao baixo peso de produções diferenciadas (DOP – Denominação de Origem Protegida e IGP - Indicação 

Geográfica Protegida ) e de qualidade no volume total de produção, falta de dimensão e baixos níveis de entreajuda, qualidade inferior de alguns produtos quando comparados 

a outros países Europeus, entre outros fatores. Reforça-se assim a necessidade da criação de um posicionamento assente na diferenciação e inovação, e em modos de 

produção sustentáveis, salientando as características únicas dos produtos. 
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Quadro 12 Trocas comerciais de carne e miudezas, comestíveis, salgadas ou em salmoura entre Portugal e Itália // 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 

156,9 100,0 9,9 100,0 -147,0 1064,5 100,0 157,8 100,0 -906,7 15,0% 8,6% 

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

salgados ou em salmoura, secos ou fumados 
328,6 26,1 0,8 7,6 -327,9 246,7 23,2 0 0 -246,7 65,5% 4,0% 

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

salgados ou em salmoura, secos ou fumados 
21,1 1,7 0 0 -21,1 19,7 1,8 0 0 -19,7 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) 

743,3 59,1 2,2 22,4 -741,1 591,7 55,6 0 0 -591,7 0,4% 10,8% 

021020 Carnes de bovinos, salgadas ou em salmoura, secas ou fumadas 130,8 10,4 6,9 70 -123,8 138,3 13 4,1 2,6 -134,1  --- -81,9% 

021099 Outras 33,1 2,6 0 0 -33,1 68,2 6,4 153,7 97,4 85,5 -38,1% 562,3% 

Fonte: International Trade Centre (ITC) 
Acedido em março de 2021 
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A Itália é parte integrante da União Aduaneira da União Europeia (UE), caracterizada, essencialmente, 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 específica, nomeadamente, no que se refere a 

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

As especificações sobre os requisitos de exportação para Itália encontram-se disponíveis na plataforma Access2markets.  

Todos os alimentos comercializados na 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; 

• Destacar alergénios na lista de ingredientes; 

https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/pt/results?product=02031110&origin=PT&destination=IT
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• 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. 

Apesar de alguma uniformização, nomeadamente ao nível da taxa normal e das taxas reduzidas (regras gerais de aplicação), os Estados-Membros são soberanos na sua 

fixação:  

• 22% (taxa normal) incidente sobre a generalidade dos bens e serviços; 

• 10% (taxa reduzida) que recai, entre outros, sobre alguns géneros alimentícios, produtos farmacêuticos e serviços hoteleiros/restauração; 

• 5% (nova taxa reduzida em vigor desde 1 de janeiro de 2016) que incide sobre os serviços médicos sociais e educativos disponibilizados pelas “cooperativas sociais 

italianas” e seus consórcios. 

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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• 4% (taxa reduzida especial) aplicável, por exemplo, a jornais, revistas e e-books, equipamento médico e, também, a alguns géneros alimentícios (bens de primeira 

necessidade) 

• 0%, no caso de terrenos que não podem ser utilizados para a construção e o transporte intracomunitário e internacional. 

Assim, no que respeita as trocas comercias de carne, existe aplicação de taxa de Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA) de 10% entre Portugal e Itália para todos 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 Itália 
Via Guido d’Arezzo, 5  

00198 Roma 
(+39) 06 844 80201 / 06 

844 801 

E-mail: secretariado.roma@mne.pt 

Website: www.roma.embaixadaportugal.mne.pt  

Embaixada de Itália em Portugal Largo Conde de Pombeiro, 6 

1150-100 Lisboa 
(+351) 213 515 320 

E-mail: ambasciata.lisbona@esteri.it 

Website: www.amblisbona.esteri.it  

AICEP Portugal Global 

Rua Júlio Dinis, 748 9º Dto., 

4050-012 Porto  
+351 226 055 300 

E-mail: aicep@portugalglobal.pt 

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

1050-051 Lisboa 
+351 217 909 500 

AICEP Portugal Global em Milão 

- Ufficio Comercialle del 

Portogallo 

Via Paolo da Cannobio, 8 

20122 Milano 
(+39) 02 00629000 

E-mail: aicep.milan@portugalglobal.pt 

Website: www.portugalglobal.pt 

Câmara de Comércio e Indústria 
Italiana 

Av. Miguel Bombarda, 83 B – r/c esq. 

1050-062 Lisboa 
(+351) 217 950 263 

E-mail: porto@ccitalia.pt 

Website: www.ccitalia.pt 

mailto:secretariado.roma@mne.pt
http://www.roma.embaixadaportugal.mne.pt/
mailto:ambasciata.lisbona@esteri.it
http://www.amblisbona.esteri.it/
mailto:aicep@portugalglobal.pt
http://www.portugalglobal.pt/
mailto:aicep.milan@portugalglobal.pt
http://www.portugalglobal.pt/
mailto:porto@ccitalia.pt
http://www.ccitalia.pt/
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ENTIDADES MORADA TELEFONE EMAIL | WEBSITE 

ITA – Italian Trade Agency 
(Agência Comercial Italiana)  

via Liszt, 21 

00144 Rome (+39) 06 59921 
E-mail: supporto.ide@ice.it  

Website: www.ice.it  

ASSICA - Associazione Industriali 

delle Carni e dei Salumi 

(Associação Industrial de Carne e 

Salame)  

Milanofiori 

Strada 4, Palazzo Q8 

20089 Rozzano  

 

+39 02 8925901 
E-mail: assica@assica.it 

Website: www.assica.it  

ASSOCARNI - Associazione 

Nazionale Industria e Commercio 

Carni e Bestiame (Associação 

Nacional da Indústria e Comércio 

de Carne e Pecuária) 

Piazza di Spagna, 35 

00187 Roma +39 06 69190640 
E-mail: segreteria@assocarni.it 

Website: www.assocarni.it  

CARNI SOSTENIBILI (Carne 

Sustentável)  

Piazza di Spagna 35 

00187 Roma 
 Website: www.carnisostenibili.it  

 

  

mailto:supporto.ide@ice.it
http://www.ice.it/
mailto:assica@assica.it
http://www.assica.it/
mailto:segreteria@assocarni.it
http://www.assocarni.it/
http://www.carnisostenibili.it/
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ACCESS2MARKETS (EUROPEAN COMMISSION) 

AEROPORTOS EM ITÁLIA  

BUSINESS ENVIRONMENT RANKINGS (THE ECONOMIST INTELLIGENCE UNIT) 

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

CONSUMO PER CAPITA DE CARNE BOVINA NA ITÁLIA (STATISTA,2021) 

CONSUMO PER CAPITA DE CARNE SUÍNA NA ITÁLIA (STATISTA, 2021) 

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 

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

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

MERCADO – ITÁLIA (PORTUGALEXPORTA -AICEP) 

PERFIL DO PAÍS – ITÁLIA 

THE GLOBAL COMPETITIVENESS REPORT 2019 (WORLD ECONOMIC FORUM)  

VISÃO GERAL DO MERCADO ITÁLIA – 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.worlddata.info/europe/italy/airports.php
https://www.iberglobal.com/files/business_climate_eiu.pdf
https://www.gee.gov.pt/en/documentos/publicacoes/estatisticas-de-comercio-bilateral/italia/1601-comercio-internacional-de-portugal-com-italia/file
https://www.statista.com/statistics/548109/beef-meat-consumption-volume-per-capita-italy/
https://www.statista.com/statistics/439782/pig-meat-per-capita-consumption-in-italy/
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://www.statista.com/statistics/270481/distribution-of-gross-domestic-product-gdp-across-economic-sectors-in-italy/
https://www.statista.com/statistics/270488/distribution-of-the-workforce-across-economic-sectors-in-italy/
https://myaicep.portugalexporta.com/mercados-internacionais/it/italia?setorProduto=-1
https://www.nordeatrade.com/en/explore-new-market/italy/economical-context?vider_sticky=oui
http://www3.weforum.org/docs/WEF_TheGlobalCompetitivenessReport2019.pdf
http://www3.weforum.org/docs/WEF_TheGlobalCompetitivenessReport2019.pdf
https://www.foodexport.org/get-started/country-market-profiles/europe/italy-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
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FICHA DE MERCADO – ITÁLIA  

MEAT PRODUCTION AND MARKET IN ITALY 

OECD ECONOMIC OUTLOOK: ITALY 

OPORTUNIDADES E DIFICULDADES DO MERCADO – ITÁLIA  

THE SUSTAINABILITY OF MEAT IN ITALY 

“EXPORTAÇÕES PARA ITÁLIA CRESCERAM, MAS BALANÇA COMERCIAL CONTINUA NEGATIVA PARA PORTUGAL” 

“O SETOR AGROALIMENTAR É A MAIOR INDÚSTRIA DA ITÁLIA” 

“CONSUMO DE CARNE AUMENTA EM 2018” 

https://www.portugalglobal.pt/PT/Biblioteca/LivrariaDigital/ItaliaFichaMercado.pdf
https://acs.agr.hr/acs/index.php/acs/article/view/240
https://static.poder360.com.br/2020/06/OCDE-projecoes-PIB-mundial-jun.2020.pdf
https://www.portugalglobal.pt/PT/Biblioteca/LivrariaDigital/ItaliaODM.pdf
https://www.carnisostenibili.it/wp-content/uploads/2014/10/Summary-Sustainable-Meat.pdf
https://observador.pt/2019/11/10/exportacoes-para-italia-cresceram-mas-balanca-comercial-continua-negativa-para-portugal/
https://www.italian-feelings.com/the-agri-food-sector-is-italys-biggest-industry/
https://news.italianfood.net/2018/06/26/italian-meat-consumption-up-in-2018/


 

 

 


