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O Luxemburgo é um dos países mais pequenos da União Europeia (UE), no entanto, esta condição contrasta com a sua geoposição estratégico no espaço central europeu, 

onde ocupa uma posição de destaque entre a Alemanha, a França e a Bélgica, com uma facilidade de acesso por estrada, comboio ou avião. O Luxemburgo é dotado de uma 

economia dinâmica, caracterizada por possuir um alto grau de abertura internacional, reconhecida, principalmente, pela solidez do seu setor financeiro, correspondendo a 

uma das economias com o melhor desempenho na UE.  

O país conta com uma população estimada de 619 mil habitantes, onde 47,5% dos residentes são estrangeiros. O Luxemburgo possui um nível de vida elevado, sendo o 

terceiro país com o maior PIB per capita do mundo - 90.289 EUR (2020) - três vezes superior à média europeia, no entanto, este valor é “inflacionado” pelo elevado número 

de trabalhadores transfronteiriços, que contribuem para o PIB do país sem estarem contabilizados na sua população, o que justifica a tendência de crescimento deste valor.  

O facto do Luxemburgo se situar na interseção com outros países, faz com que possua uma abertura enriquecedora de outras formas de trabalho, onde os trabalhadores 

fronteiriços provenientes da Bélgica, França e Alemanha, representam cerca de 46% do emprego interno.   

Quadro 1 Fatores económicos Luxemburgo   
 

Indicadores Valor 2020 (e) 

Produto Interno Bruto (PIB)  56,5 Mil Milhões € 

PIB per capita 90.289,00 € 

PIB Taxa de Crescimento 

Anual 
-5,8% 

Taxa de Inflação 0,4% 

Taxa de Desemprego 6,5% 

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

Tendo em conta a distribuição económica por setores de atividade, o setor terciário é o que se destaca claramente, representando 79,2% do PIB do país e emprega cerca de 

87% da população ativa. Os serviços financeiros e imobiliários representam mais de metade do setor, sendo que a economia do país depende, principalmente do setor 

financeiro (26,5% do valor acrescentado e 10,9% do emprego, 2018), que possui um know-how elevado onde a inovação está muito presente.  
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Com um ambiente regulamentar favorável, uma baixa fiscalidade, uma força de trabalho altamente qualificada e um elevado nível de integração regional fazem do país um 

destino atraente para investimentos, que justifica o facto de ser um dos maiores mercados monetários do mundo, o 2.º maior centro de fundos de investimento do mundo e 

o 1.º da Europa.  

O Luxemburgo é, ainda, o principal centro de bancos privados da Zona Euro e sede de muitas companhias de seguros. No entanto, nos últimos anos, o país implementou uma 

política de reformas jurídicas para responder às críticas de falta de transparência do seu centro financeiro, mostrando uma cooperação com outros países na luta contra a 

fraude e evasão fiscal. Além disso, introduziu uma troca automática de informação fiscal entre os estados relativa a contas de poupança, de forma a pôr fim ao sigilo bancário, 

que contribuiu para uma diminuição da atividade do setor da banca.  

De forma a reduzir a dependência dos serviços financeiros, o Governo do Luxemburgo tem procurado diversificar a sua economia através do desenvolvimento de outros 

setores considerados prioritários e que estão a desenvolver-se a grande velocidade como, tecnologias de informação e comunicação (TIC), tecnologias do espaço, logística, 

ciências/tecnologias da saúde e tecnologias relacionadas com a ecologia e energias renováveis.  

O setor industrial representa 11,3% do PIB e emprega 12% da população ativa, sendo “dominado” há muitos anos pela indústria siderúrgica. No entanto, também este setor 

tem procurado a diversificação, marcada por numerosos investimentos, em grande parte de agentes internacionais, que visam ampliar as instalações existentes, construir 

novas instalações e favorecer a inovação. Assim, a diversificação do setor passou pela adição de fábricas de componentes químicos, produtos plásticos e engenharia elétrica.  

No que respeita o setor agrícola, este contribui apenas com 0,2% para o PIB e emprega cerca de 1% da população ativa, uma vez que as terras cultiváveis do país são 

limitadas a 61.860 hectares. Os principais produtos do setor agrícola incluem a cultura da batata, cereais e vinho.  

Em 2020, a pandemia da COVID-19 levou a uma contração de 5,8% no crescimento do PIB que, em 2019, se situava nos 2,3%, no entanto, espera-se que o PIB recupere cerca 

de 5,9%, em 2021. A pandemia provocou uma queda na procura interna, enquanto, no contexto externo, o país teve um desempenho relativamente bom graças ao comércio 

dos serviços financeiros. 

O conjunto dos setores de comércio, transporte, hotelaria e gastronomia são o principal empregador, embora tenham sido os setores mais afetados pela pandemia COVID-

19. Em 2019, a taxa de desemprego situou-se em 5,3%, no entanto, tendo em conta as projeções do FMI, o valor aumentou para 6,5% em 2020 devido à COVID-19.   
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O Luxemburgo, devido à sua pequena dimensão e localização, possui uma economia com um grau de abertura dos mais elevados da Europa, ocupando a 3ª posição no 

indicador Open Markets Index (Índice de Abertura de Mercado) desenvolvido pela International Chamber of Commerce (ICC), sendo que, num contexto global, fica apenas 

atrás de Singapura e Hong Kong. O país foi o 79º exportador mundial de bens e 72º importador em 2019, com uma quota de 0,1% em ambos os casos, segundo o International 

Trade Centre.  

O comércio externo, tendo em conta os fluxos de importação e exportação, representou, em 2019, 381% do PIB, onde a maioria das exportações se referia a serviços 

comerciais, especialmente relacionados com o setor financeiro. Em 2020, como consequência da pandemia da COVID-19, o comércio externo do Luxemburgo foi 

profundamente afetado, com as exportações a cair 8% e as importações 9%, segundo o International Trade Centre (ITC).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A balança comercial de bens do país é tradicionalmente deficitária, tendo, em 2020, apresentado um saldo negativo de 6,2 mil milhões de euros.  

O Luxemburgo é muito dependente dos seus parceiros da União Europeia, onde se denota uma maior concentração de trocas comerciais com a Alemanha, a França e a 

Bélgica, mas também se dirigem para os Países Baixos (5,3%) e Itália (3,9%).  

Quadro 2 Balança Comercial de Bens do Luxemburgo 

Indicadores 
2019 

(Mil Milhões €) 

2020 

(Mil Milhões €) 

Exportações (E) 13,1 12,1 

% Exportações no PIB 22,4% 21,4% 

Importações (I) 20,2 18,3 

% Importações no PIB 34,5% 32,4% 

Saldo (E - I) -7,1 -6,2 

Posição no “ranking” mundial 

Como exportador 78.º - 

Como importador 71.º - 
 

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

https://iccwbo.org/content/uploads/sites/3/2017/07/2017-ICC-OMI-OPEN-MARKETS-INDEX.pdf
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Os principais produtos exportados foram máquinas, aparelhos e instrumentos mecânicos (13,4%), plásticos e suas obras (10,7%), ferro fundido, ferro e aço (9,5%), veículos 

automóveis e outros veículos terrestres (9,3%) e artigos de ferro ou aço (5,7%), salientando a indústria siderúrgica. 

Nas importações de bens, as categorias de produtos mais representadas são veículos automóveis e outros veículos terrestres (15,1%), máquinas, aparelhos e instrumentos 

mecânicos (10,3%), combustíveis (7%), máquinas, aparelhos e materiais elétricos (6,5%) e plásticos e suas obras (5,9%), com a Bélgica a apresentar-se como o principal 

fornecedor representando 33,5% do total, seguindo-se a Alemanha (26,2%), França (10,5%), Países Baixos (5,5%) e Estados Unidos da América (2,8%).  

Enquanto o país possui uma balança comercial de bens negativa, na balança comercial de serviços é favoravelmente positiva.  

Figura 1 Principais clientes do Luxemburgo (2020) Figura 2 Principais fornecedores do Luxemburgo (2020) 

 

 

 26,6% Alemanha  

 16,4% França 

 12,3% Bélgica 

 5,3% Países Baixos 

 3,9% Itália  

 35,5% Resto do mundo 
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Fonte: International Trade Centre (ITC) 
Acedido em março de 2021 
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Acedido em março de 2021  
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SERVIÇOS FINANCEIROS 

• Número elevado de instituições financeiras de
investimento internacionais e multinacionais.

• Segundo maior centro para fundos de investimento no
mundo.

LOGÍSTICA 

• Localização central na Europa.

• Posicionamento como um centro logístico
intercontinental (transportes aéreos de carga,
rodoviários e ferroviários).

TIC

• Centro de excelência e mundialmente reconhecido nas
TIC e em cibersegurança e proteção de dados.

• Excelente localização para o desenvolvimento e
internacionalização de empresas de TIC e inovação.

No contexto do comércio externo português, em 2020, o Luxemburgo foi o 46º cliente e o 53º fornecedor de Portugal, representando 0,10% das importações de Portugal 

e 0,20% das exportações, ou seja, não obstante o diminuto valor, é positivo o saldo da balança comercial com o mercado. 

Ao longo do período 2015-2019, verificou-se que as exportações apresentaram um crescimento médio anual de 7,6% e as importações registaram uma contração de 8,5% 

resultando numa balança comercial favorável para Portugal, tendo, em 2020, apresentado um saldo positivo em cerca de 33 milhões de euros.  

Entre 2019 e 2020 as exportações e importações registaram uma queda de 7%. Na estrutura das exportações 

de Portugal para o Luxemburgo, destacam-se os produtos alimentares (25,8% do total), os veículos e outro 

material de transporte (17%), os produtos agrícolas (16,8%), os minerais e minérios (8,3%) e as máquinas e 

aparelhos (6,5%). Ao nível das importações, os principais grupos de produtos respeitam a máquinas e 

aparelhos (23,9%), metais comuns (22,5%) e produtos químicos (13,3%).  

Importa referir que a balança comercial de bens e serviços entre os dois países é tradicionalmente favorável 

a Portugal, devido, principalmente, ao contributo do setor dos serviços, destacando-se o peso das viagens e 

turismo com o Luxemburgo. Assim, é possível constatar que o Luxemburgo se apresenta como um mercado 

atrativo para Portugal, cujas relações comerciais, têm sido favoráveis para o nosso país. 

O Luxemburgo possui um ambiente favorável aos negócios, salientando-se a sua capacidade de atrair muitas 

empresas internacionais graças a um quadro legal flexível e políticas atrativas, constituindo uma excelente 

porta de entrada para a disseminação de produtos e serviços na Europa.  

Nos últimos anos, o Governo do Luxemburgo tem procurado diversificar os setores de atividade, uma vez 

que apresenta uma forte dependência nos serviços financeiros. Neste sentido, considera-se que existem 

várias oportunidades no comércio e no investimento para as empresas portuguesas, mais concretamente nas seguintes áreas:  

 

 

 

 

Quadro 3 Comércio internacional de mercadorias de Portugal 
com o Luxemburgo 

INDICADORES 
2019 

(Milhões €) 

2020 

(Milhões €) 

Importações (E) 77,6 71,9 

Exportações (I) 114,0 105,6 

Saldo (E - I) 36,4 33,7 

Peso do mercado em Portugal 

Importações 0,1% 0,1% 

Exportações 0,2% 0,2% 

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

 

  

Cultura de negócios muito 
formal. 

Pontualidade é apreciada. 

Nas reuniões de negócios 
os empresários 

luxemburgueses vão direto 
ao assunto e geralmente 

tendem a ser breves.

As reuniões devem de ser 
marcadas com 

antecedência, sendo 
necessário fazer o follow-
up depois de cada uma..

A documentação e 
comunicação pode ser 

feita em inglês, no 
entanto, é importante 

fornecer elementos em 
francês, alemão ou 

luxemburguês, 
dependendo do idioma 

falado na empresa. Todos 
os materiais de 

comunicação devem ser 
bilíngues. 

Grande número de 
cidadãos nativos 

portugueses e 
conhecedores da língua, o 
que facilita a entrada no 

mercado. 

Ambiente favorável aos 
negócios e capacidade de 

atrair empresas 
internacionais - economia 

aberta e segura.

Elevado poder de compra e 
qualidade de vida.

Mão-de-obra qualificada 
em diversos setores de 

atividade.

Regulações vantajosas 
para importações e 

exportações. 
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No Luxemburgo, o setor agroalimentar não é muito relevante para o país, uma vez que a atividade agrícola possui uma representatividade diminuta na sua economia. As 

atividades mais significativas neste setor estão relacionadas com a produção de vinhos e os lacticínios – como por exemplo a produção de queijo e leite - destacando-se 

também a produção de cereais e a sua extensa produção de gado, principalmente, de bovinos e suínos.  

A agricultura luxemburguesa possui uma boa imagem junto da população que demonstra um elevado grau de confiança nos produtos nacionais que, apesar de serem mais 

caros, é demonstrado que as pessoas não se importariam de pagar mais para ter um produto local. O país mostra-se autossuficiente na produção de leite e carne, no entanto, 

as frutas e legumes representam menos de 5% do mercado, devido, principalmente ao clima e o solo do país.  

O Luxemburgo é um país de reduzida dimensão, no entanto, é caracterizado por possuir um forte ambiente internacional acolhendo várias culturas e nacionalidades 

diferentes. Neste sentido, o país está repleto de uma diversidade de produtos alimentares, sendo que a gastronomia luxemburguesa se destaca, principalmente, pela forte 

ligação com produtos caseiros regionais. Sobre o abastecimento de alimentos, é um mercado globalizado, recebendo alimentos provenientes da agricultura convencional de 

150 países, e, no que concerne à agricultura biológica, os alimentos são provenientes de 100 países diferentes.   

Assim, a posição estratégica e central do Luxemburgo representa um ponto de entrada excecional para o coração da denominada Grande Região  

Saar-Lor-Lux, com cerca de 11 milhões de consumidores, sendo que, dada a relevante presença de diáspora no mercado é uma oportunidade fundamental para introduzir no 

leque de escolhas do consumidor a carne proveniente de raças autóctones portuguesas.  

O Luxemburgo é o país com os consumidores mais ricos do mundo, com um PIB per capita de mais de 90 mil euros (2020), e são também aqueles que gastam mais – consumo 

privado, ou seja, em 2019, em comparação com os outros países da Europa, os consumidores do Luxemburgo gastaram cerca de 35% mais. A população luxemburguesa é a 

mais dinâmica da União Europeia (UE), uma vez que possui muitos cidadãos europeus que imigram para o país para usufruir dos seus elevados padrões de vida e rendimentos, 

o que justifica a diversidade cultural do país. Os consumidores são caracterizados por atribuir uma grande importância à qualidade do produto, sendo fator determinante no 

processo de compra, que fica acima do fator preço. Os consumidores deste mercado valorizam igualmente a reputação das marcas e o desenho ergonômico, no entanto, são 

sensíveis às ofertas promocionais quando se trata de produtos de consumo corrente. Os consumidores do Luxemburgo demonstram um interesse menor no comércio 

eletrónico, no entanto, as vendas online do setor de alimentos e bebidas tornou-se a categoria de produtos de crescimento mais rápido neste canal de distribuição.  

No que respeita ao setor das carnes, apesar de ser importante para o país, não possui uma representatividade significativa no panorama mundial, ocupando, em 2019, o 69º 

lugar enquanto importador e 66.º enquanto exportador. Verificou-se que, tradicionalmente, o tipo de carne mais importada pelo país corresponde a carne de bovinos fresca 

ou refrigerada, seguindo-se a carne de aves em 2.º lugar, carne de suínos em 3.º, carnes e miudezas, comestíveis, salgadas ou em salmoura, secas ou fumadas; farinhas e pós 

comestíveis, de carnes ou de miudezas em 4.º lugar, carne de ovinos e caprinos em 5.º e carne de bovinos congelada em 6.º lugar. No fluxo das exportações, destaca-se a 

carne de bovinos fresca ou refrigerada, que ocupa o 1.º lugar, seguindo-se a carne de suínos em 2.º, carne de cavalo em 3.º, carne de aves ocupa o 4.º lugar, já a categoria de 
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carnes e miudezas, comestíveis, salgadas ou em salmoura, secas ou fumadas; farinhas e pós comestíveis, de carnes ou de miudezas é o 6.º produto mais exportado, carne de 

bovinos congelada o 7.º e a carne de ovinos e caprinos ocupa o 8º lugar.  

Em relação aos padrões de consumo de carne do Luxemburgo, apesar de ser um país de pequena dimensão, é um dos que consome mais carne a nível mundial. Em média, 

um luxemburguês, consome cerca de 80 kg de carne por ano, destacando-se, segundo a Food and Agriculture Organization (FAO) a carne de porco - que é a mais consumida 

-, carne bovina, carne de aves e outra carne.  

No entanto, fruto das preocupações com a saúde e com a pandemia COVID-19 a impor constrangimentos de diversa natureza, e com as questões ambientais, tem-se assistido 

a uma redução do consumo de carne, uma vez que a produção animal em regime intensivo é uma das atividades que mais contribui para a degradação do solo do planeta e 

a principal fonte de emissão de gases de efeito de estufa.  

Os consumidores estão mais conscientes sobre estes assuntos e procuram cada vez mais opções que sejam sustentáveis e saudáveis. Neste sentido, o mercado biológico no 

Luxemburgo tem crescido continuamente ao longo dos anos, não só no lado dos consumidores como também pelas superfícies comerciais, embora pelo menos 80% dos 

produtos orgânicos sejam importados. A população do Luxemburgo tem cada vez mais consciência sobre o que ingerem, demonstrando uma preocupação pela proveniência 

dos produtos, o modo de produção e garantia que a natureza e o bem-estar animal foram respeitados. O país tem feito esforços para desenvolver a agricultura biológica uma 

vez que pode ser uma solução para muitos problemas ambientais, unindo, assim, as questões ambientais e de saúde. Estes tipos de produtos são mais caros do que os 

convencionais, no entanto, o país possui uma das maiores taxas de consumo per capita de produtos orgânicos do mundo, demonstrando que é um mercado bem 

desenvolvido no país. 

O Luxemburgo pretende reforçar a sua imagem de um país fiável, dinâmico e aberto ao desenvolvimento económico, mas também a outros setores como o turismo, 

horticultura e agricultura. Neste sentido, uma vez que o a agricultura é um setor económico com pouca representatividade no PIB do país, torna-se um mercado com grande 

potencial para investidores internacionais que queiram entrar no mercado.  

  

No Luxemburgo, a carne de bovino é a segunda categoria de carne mais consumida pela população (embora seja a categoria de carne mais importada), com um consumo 

per capita anual de 29,8 kg (FAO, 2013), possuindo também uma importância significativa nas transações comerciais com outros países, uma vez que, a produção interna não 

é suficiente para responder à procura.  

Salienta-se, principalmente, as transações comerciais de carne de bovino fresca ou refrigerada (0201) que ocupa a primeira posição como produto mais exportado e 

importado. De 2019 para 2020, esta categoria registou uma diminuição tanto nas importações como nas exportações, de -11,2% e -12,3%, respetivamente.  

No grupo das importações, a tipologia “carnes desossadas de bovinos, frescas ou refrigeradas” (020130) é a que apresenta um valor superior, representando, em 2020, 62,9% 

do total, sugerindo que é a tipologia de carne de preferência dos consumidores luxemburgueses. Segue-se a tipologia “carnes de bovinos, não desossadas, frescas ou 
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refrigeradas (exceto carcaças e meias carcaças)” (020120) com uma quota de 21% 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 16,1% do total. Todas as tipologias referidas, apresentaram uma evolução negativa entre 2019 

para 2020, sendo que a balança comercial neste grupo de produtos é, igualmente, negativa.  

No grupo de carne de bovinos fresca ou refrigerada, a Bélgica destaca-se como principal fornecedor representando 45,8% das importações do país, seguindo-se a França 

(20,1%) e Países Baixos (6,8%).  

No que se refere às exportações de carne de bovinos fresca ou refrigerada, estas seguem o mesmo padrão que as importações, destacando-se o subgrupo de “carnes 

desossadas de bovinos, frescas ou refrigeradas” (020130) que representa 72,4% do total, seguindo-se a tipologia “carnes de bovinos, não desossadas, frescas ou refrigeradas 

(exceto carcaças e meias carcaças)” (020120), que foi a única tipologia que apresentou uma evolução positiva de 22,6% no período analisado.  

A tipologia “carcaças e meias carcaças, de bovinos, frescas ou refrigeradas” (020110) apresenta o valor mais baixo de importação, situando-se nos 8,4% de quota de mercado. 

As exportações deste grupo de carne dirigem-se principalmente para França que representa 40,5% do total das transações comerciais do país, seguindo-se a Alemanha (34,4%) 

e Bélgica (23%), apresentando-se, assim, como os principais parceiros comerciais de carne bovina fresca ou refrigerada do Luxemburgo.  

O grupo da carne de bovinos congelada (0202), ocupa a 6.º posição no ranking de produtos de carne mais importados pelo país e o 7.º lugar nas exportações, que ao 

contrário do que aconteceu na categoria de carne fresca ou refrigerada, apresentou uma evolução positiva, tando nas importações como exportações de 9,9% e 52,9%, 

respetivamente, entre 2019 e 2020, no entanto, mantem uma balança comercial estruturalmente negativa.  

Em relação às importações: 

➢ a tipologia “carnes desossadas de bovinos congeladas” (020230) é a que representa a grande maioria de importações do país, com uma percentagem de 91% do total; 

➢ seguindo-se o subgrupo de “carnes de bovinos, não desossadas congeladas (exceto carcaças e meias carcaças)” (020220) com uma correspondência de 8,7%; 

➢ e por fim, mas não menos importante, a tipologia “carcaças e meias carcaças, de bovinos, congeladas” (020210) que possui o valor mais baixo de importação, com 

uma quota de mercado de 0,2%.  

A Alemanha apresenta-se como o maior fornecedor de carne de bovinos congelada, representando 73,8% do total das importações do Luxemburgo, destacando-se também 

a França (12%) e Bélgica (8,3%).  

Ao nível das exportações, o país apresenta trocas comerciais de apenas duas tipologias de carne de bovino congelada, sendo elas: 

➢ “carnes desossadas de bovinos congeladas” (020230) que representa 90,5% do total;  

➢ “carnes de bovinos, não desossadas congeladas (exceto carcaças e meias carcaças)” (020220) com uma correspondência de 9,5%; 

➢ Por fim, o subgrupo “carcaças e meias carcaças, de bovinos, congeladas” (020210) não demonstra histórico de trocas comerciais.  
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A Bélgica é o principal cliente do Luxemburgo, representando 53,2% do total das exportações de carne de bovinos congelada, seguindo-se a Alemanha (22,9%) e França 

(16,3%). Assim, nesta categoria de carne, a Alemanha, Bélgica e França são os principais parceiros comerciais do país.  

Quadro 5 Importações e Exportações de carne de animais da espécie bovina no Luxemburgo // Valores em milhões de euros 
 

CÓDIGO TIPOLOGIA 

2019 2020 
EVOLUÇÃO  

(19 – 20) 

IMPORT EXPORT 
SALDO 

EUR 

IMPORT EXPORT 
SALDO 

EUR 
IMPORT EXPORT 

VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % 

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

refrigeradas 
54,5 100,0 14,6 100,0 -39,8 48,3 100,0 12,8 100,0 -35,5 -11,2% -12,3% 

020110 Carcaças e meias carcaças, de bovinos, frescas ou refrigeradas 8,1 14,8 1,3 9,0 -6,7 7,8 16,1 1,1 8,4 -6,7 -3,6% -18,5% 

020120 
Carnes de bovinos, não desossadas, frescas ou refrigeradas 

(exceto carcaças e meias carcaças) 
10,7 19,7 2,0 13,7 -8,7 10,2 21,0 2,5 19,2 -7,7 -5,1% 22,6% 

020130 Carnes desossadas de bovinos, frescas ou refrigeradas 35,7 65,5 11,3 77,3 -24,4 30,4 62,9 9,3 72,4 -21,1 -14,8% -17,8% 

0202 Total - Carnes de animais da espécie bovina, congeladas 5,6 100,0 0,5 100,0 -5,1 6,1 100,0 0,8 100,0 -5,4 9,9% 52,9% 

020210 Carcaças e meias carcaças, de bovinos, congeladas 0,0 0,1 0 0 -0,0 0,0 0,3 0 0 -0,0 275,0% --- 

020220 
Carnes de bovinos, não desossadas congeladas (exceto 

carcaças e meias carcaças) 
0,5 9,5 0,0 6,7 -0,5 0,5 8,7 0,1 9,5 -0,5 0,4% 114,7% 

020230 Carnes desossadas de bovinos congeladas 5,0 90,4 0,5 93,3 -4,6 5,6 91,0 0,7 90,5 -4,9 10,7% 48,4% 

Fonte: International Trade Centre (ITC) 
Acedido em março de 2021 
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A carne de porco é o principal tipo de carne consumida pela população do Luxemburgo, com um consumo anual per capita de 43,5 kg, sendo o 2.º grupo mais exportado 

pelo país e ocupa o 3.º lugar no ranking das importações.  

No período compreendido entre 2019 e 2020, constata-se que as importações registaram um aumento de 10,2% e as exportações apresentaram uma contração de 7,4%, 

salientando-se, assim, um saldo da balança comercial globalmente negativo, sendo que algumas tipologias apresentam um saldo positivo.  

Relativamente às importações, é possível verificar que existe uma preferência por carnes da espécie suína, frescas ou refrigeradas que representa o grande grupo das 

importações do país, apresentando a seguinte representatividade por categoria:  

➢ “carnes de animais da espécie suína (exceto carcaças e meias carcaças, pernas, pás e respetivos pedaços, não desossados)”, frescas ou refrigeradas (020319) - 76,3%; 

➢ “pernas, pás e respetivos pedaços, não desossados, de animais de espécie suína, frescos ou refrigerados” (020312) – 10,8%;  

➢ “carcaças e meias carcaças, de animais da espécie suína, frescas ou refrigeradas” (020311) – 7,5%.  

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

respetivos pedaços, não desossados), congeladas” (020329) que representa 4,7% do total das importações, sendo que a tipologia “carcaças e meias carcaças, de animais da 

espécie suína, congeladas” (020321) foi a única que apresentou uma diminuição de 32,8% do valor de importação em comparação com o ano anterior, com os restantes 

subgrupos a apresentarem um aumento.  

A balança comercial de carne de suínos do Luxemburgo é estruturalmente negativa, registando um valor baixo nas exportações. A tipologia “carnes de animais da espécie 

suína (exceto carcaças e meias carcaças, pernas, pás e respetivos pedaços, não desossados), frescas ou refrigeradas” (020319) corresponde à principal tipologia exportada, 

representando 42,1% do total das exportações, no entanto, é a que mais contribui para o saldo negativo da balança comercial, uma vez que as restantes tipologias de carnes 

de animais da espécie suína, frescas, refrigeradas, apresentam um saldo positivo.  

Assim, o país regista um maior volume de exportação na tipologia “pernas, pás e respetivos pedaços, não desossados, de animais de espécie suína, frescos ou refrigerados” 

(020312) que representa 29,6% do total, seguindo-se a tipologia “carcaças e meias carcaças, de animais da espécie suína, frescas ou refrigeradas” (020311) com uma quota 

de 27,2% do mercado, sendo que esta foi a tipologia que registou a maior contração nas exportações do país, em comparação com o ano de 2019,  no grupo de carnes de 

animais da espécie suína, frescas, refrigeradas (-25,4%).  

No grupo de carnes de animais da espécie suína congelada o saldo da balança comercial é negativo, constatando-se igualmente uma evolução negativa de 48% das 

exportações em relação ao ano anterior. Ainda assim, apesar de o Luxemburgo exportar um valor reduzido de carne de animais da espécie suína congelada, destaca-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 apenas 1% do total das exportações.  
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As importações de carne de porco do Luxemburgo são originárias da Bélgica que se apresenta como o principal fornecedor, que representa 71,5% do total, destacando-se 

também a França (11,6%) e Alemanha (4,8%). A exportações do país dirigem-se também para estes mercados, sendo que 40% se destinam à Alemanha, 38,6% para a Bélgica 

e 21% para França. 

Quadro 6 Importações e Exportações de carne de animais da espécie suína no Luxemburgo // 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 
17,6 100,0 9,9 100,0 -7,7 19,4 100,0 9,2 100,0 -10,2 10,2% -7,4% 

0203 Total - Carnes de animais da espécie suína, frescas, refrigeradas 16,7 94,7 9,7 98,0 -6,9 18,3 94,5 9,1 98,9 -9,2 10,0% -6,5% 

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

refrigeradas 
1,4 8,1 3,4 33,8 1,9 1,4 7,5 2,5 27,2 1,1 2,1% -25,4% 

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

espécie suína, frescos ou refrigerados 
2,1 11,7 2,7 26,9 0,6 2,1 10,8 2,7 29,6 0,6 1,3% 1,8% 

020319 

Carnes de animais da espécie suína (exceto carcaças e meias 

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

ou refrigeradas 

13,2 74,9 3,7 37,3 -9,5 14,8 76,3 3,9 42,1 -10,9 12,3% 4,6% 

0203 Total - Carnes de animais da espécie suína, congeladas 0,9 5,3 0,2 2,0 -0,7 1,1 5,5 0,1 1,1 -1,0 13,6% -48,0% 

020321 Carcaças e meias carcaças, de animais da espécie suína, congeladas 0,1 0,7 0,0 0,1 -0,1 0,1 0,4 0,0 0,0 -0,1 -32,8% -50,0% 

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

espécie suína, congeladas 
0,1 0,3 0,0 0,0 -0,1 0,1 0,4 0,0 0,1 -0,1 31,6% 100,0% 

020329 

Carnes de animais da espécie suína (exceto carcaças e meias 

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

congeladas 

0,8 4,3 0,2 1,9 -0,6 0,9 4,7 0,1 1,0 -0,8 19,7% -51,1% 

Fonte: International Trade Centre (ITC) 
Acedido em março de 2021 
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A carne de ovinos e caprinos corresponde ao tipo de carne menos consumida no Luxemburgo, com um consumo per capita de apenas anual de 1,6 kg (FAO, 2013), 

possuindo também pouca representatividade nas trocas comerciais do país.  

O grupo de carnes de ovinos e caprinos ocupa o 5.º lugar no ranking das importações de carne do país e o 8.º como produto exportado. Denota-se que o Luxemburgo possui 

um saldo negativo na grande maioria das tipologias de carne ovina e caprina, sendo que é possível verificar que o valor de importações aumentou 2,1% de 2019 para 2020, 

enquanto as exportações diminuíram 23,4%.  

Assim, em termos de importações, denota-se uma preferência pelas seguintes tipologias e respetiva representação em 2020: 

➢ “carnes não desossadas de ovinos (exceto carcaças e meias carcaças), frescas ou refrigeradas” (020422) que representou 49,5% das importações; 

➢ “carnes de ovinos, desossadas, frescas ou refrigeradas” (020423) com uma percentagem de 15,9%; 

➢ “carcaças e meias carcaças de borrego, frescas ou refrigeradas” (020410) que representou 13,6%, demonstrando que as carnes de animais da espécie ovina, frescas 

ou refrigeradas se destacam no conjunto das importações do país.  

No grupo da carne congelada, verifica-se que houve uma diminuição no valor das importações em 19,9%, onde a tipologia “carnes não desossadas de ovinos (exceto carcaças 

e meias carcaças), congeladas” (020442) é a que possui uma maior representatividade com 9,1% de quota de mercado, destacando-se também a tipologia “carnes de ovinos, 

desossadas, congeladas” (020443) com uma correspondência de 3,6%. 

O país não apresenta histórico de importação da tipologia “carcaças e meias carcaças, de ovinos, congeladas (exceto borregos)” (020441). 

Ao nível das exportações, verifica-se que o país exporta principalmente “carnes não desossadas de ovinos (exceto carcaças e meias carcaças), frescas ou refrigeradas” (020422) 

que representa 42,1% do total, onde se constata um aumento do valor de exportação em 0,7% comparando com 2019.  

De seguida, salienta-se a exportação de “carcaças e meias carcaças de borrego, frescas ou refrigeradas” (020410) que representa 18,1% e que mantém uma tendência de 

diminuição do valor das exportações quando comparado com o ano de 2019, destacando-se também a tipologia de “carnes não desossadas de ovinos (exceto carcaças e 

meias carcaças), congeladas” (020442) com uma correspondência de 17,8%, e “carnes de ovinos, desossadas, frescas ou refrigeradas” (020423) que representa 10,8% do 

total. Importa referir que a tipologia “carcaças e meias carcaças, de ovinos, congeladas (exceto borregos)” (020441), apesar de possuir um valor baixo nas exportações, 

corresponde à única tipologia com um saldo comercial positivo.  

O grupo de “carnes de caprinos, frescas, refrigeradas ou congeladas” (020450) possui uma representatividade diminuta nas trocas comerciais do país, representando apenas 

3,2% das importações e 1,7% das exportações, demonstrando uma evolução negativa em ambos os fluxos.  
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Os principais fornecedores de carne ovina e caprina do Luxemburgo são a Bélgica que representa 46,5% das importações do país, seguindo-se a França (22%) e Nova Zelândia 

(14,8%). O mercado da Bélgica e França correspondem, igualmente, aos principais clientes, representando 49,9% e 31,1% do total, respetivamente, salientando-se também 

a Alemanha (14,6%). 

Quadro 7 Importações e Exportações de carne da espécie ovina e caprina no Luxemburgo // 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 
7,3 100,0 0,9 100,0 -6,4 7,4 100,0 0,7 100,0 -6,7 2,1% -23,4% 

 
Total - Carnes de animais da espécie ovina, frescas ou 

refrigeradas 
5,6 77,9 0,6 70,5 -5,0 6,1 82,9 0,5 75,9 -5,6 8,7% -17,4% 

020410 Carcaças e meias carcaças de borrego, frescas ou refrigeradas  0,9 12,8 0,2 22,2 -0,7 1,0 13,6 0,1 18,1 -0,9 7,8% -45,1% 

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

(exceto borrego) 
0,3 3,7 0,3 3,3 0,0 0,3 3,9 0,0 5,0 -0,3 7,4% 13,3% 

020422 
Carnes não desossadas de ovinos (exceto carcaças e meias 

carcaças), frescas ou refrigeradas 
3,5 48,9 0,3 32,1 -3,3 3,7 49,5 0,3 42,1 -3,4 3,3% 0,7% 

020423 Carnes de ovinos, desossadas, frescas ou refrigeradas 0,9 12,4 0,1 9,8 -0,8 1,2 15,9 0,1 10,8 -1,1 31,3% -15,9% 

 Total - Carnes de animais da espécie ovina, congeladas 1,3 17,7 0,2 27,8 -1,0 1,0 13,9 0,2 22,3 -0,9 -19,9% -38,6% 

020430 Carcaças e meias carcaças de borrego, congeladas  0,1 1,4 0 0 -0,1 0,1 1,2 0 0 -0,1 -9,1% --- 

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

borregos) 
0 0 0,0 0,2 0,0 0 0 0,0 0,4 0,0 --- 50,0% 

020442 
Carnes não desossadas de ovinos (exceto carcaças e meias 

carcaças), congeladas 
0,9 12,1 0,2 24,4 -0,7 0,7 9,1 0,1 17,8 -0,6 -23,7% -44,0% 

020443 Carnes de ovinos, desossadas, congeladas  0,3 4,2 0,0 3,2 -0,3 0,3 3,6 0,0 4,1 -0,2 -12,2% -3,4% 

020450 
Total - Carnes de caprinos, frescas, refrigeradas ou 

congeladas 
0,3 4,4 0,0 1,7 -0,3 0,2 3,2 0,0 1,7 -0,2 -26,2% -20,0% 

Fonte: International Trade Centre (ITC) 
Acedido em março de 2021 
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A categoria de carnes e miudezas, comestíveis, salgadas ou em salmoura, secas ou fumadas (vulgo “enchidos”); farinhas e pós comestíveis, de carnes ou de miudezas 

ocupa o 4.º lugar nas importações de produtos de carne do país e o 6.º no conjunto das exportações.  

Ao nível das importações, registou-se um aumento de 2% das importações de 2019 para 2020, no entanto, atendendo à fraca representação da presente categoria de produtos 

no mercado, o crescimento das importações não teve um impacto substancial e estruturante. 

Assim, tanto em 2019 como em 2020, o Luxemburgo, importou principalmente carnes e miudezas de suínos, mais concretamente: 

➢ “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 45,2% das importações em 2020, tendo apresentado uma diminuição do valor de importação de 2% entre 2019 e 2020; 

➢ seguindo-se “barrigas (entremeadas) e seus pedaços, da espécie suína, salgados ou em salmoura, secos ou fumados” (021012) com uma quota de 34,4%, tendo 

aumentado 6% no período referido; 

➢ e “pernas, pás e respetivos pedaços, não desossados, de suínos, salgados ou em salmoura, secos ou fumados” (021011) que representou 8,9% do total das importações 

do Luxemburgo, sendo que também apresentou uma diminuição de 2% do valor das importações.  

A tipologia “carnes de bovinos, salgadas ou em salmoura, secas ou fumadas” (021020) também possui um peso significativo nas importações do país, representando 10,2% 

do total, tendo apresentado um dos maiores aumentos do valor das importações entre 2019 e 2020 - +16,5% - salientando-se também a importação da tipologia “Outras” 

(021099) que representa 1,2%.   

Em relação às exportações do país, apesar do Luxemburgo não apresentar um valor muito significativo nas trocas comerciais desta categoria de carne, destaca-se, tal como 

acontece nas importações, as seguintes tipologias de produtos e respetiva representação: 

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

(021019) que representam 48,3% do total; 

➢ “barrigas (entremeadas) e seus pedaços, da espécie suína, salgados ou em salmoura, secos ou fumados” (021012) com uma correspondência de 41,1%; 

➢ “pernas, pás e respetivos pedaços, não desossados, de suínos, salgados ou em salmoura, secos ou fumados” (021011) que representa 5,9% do total das exportações 

do país.  

A tipologia “carnes de bovinos, salgadas ou em salmoura, secas ou fumadas” (021020) representa 2,8% das exportações do Luxemburgo, sendo a única tipologia que manteve 

um valor constante nas trocas comerciais entre 2019 e 2020, sendo que as restantes tipologias apresentaram uma diminuição no valor das exportações, onde a maior 

contração verificou-se na tipologia “Outras” (021099) de 32,6%.  
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Os principais parceiros comerciais de carnes e miudezas salgadas ou em salmoura, secas ou fumadas; farinhas e pós comestíveis, de carnes ou de miudezas do Luxemburgo 

referem-se à Bélgica que representa 48,1%, seguindo-se a Itália (19,8%) e França (8,3%), que correspondem aos fornecedores do país. Como clientes, salienta-se a França que 

representa 44% do total, seguindo-se a Bélgica (35,5%) e Alemanha (16,2%). 

Quadro 8 Importações e exportações de carne e miudezas, comestíveis, salgadas ou em salmoura no Luxemburgo // 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 

15,7 100,0 1,8 100,0 -13,9 16,0 100,0 1,5 100,0 -14,5 2,0% -14,9% 

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

ou em salmoura, secos ou fumados 
1,5 9,3 0,1 5,9 -1,4 1,4 8,9 0,1 5,9 -1,3 -2,0% -15,1% 

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

em salmoura, secos ou fumados 
5,2 33,1 0,7 41,1 -4,5 5,5 34,4 0,6 41,1 -4,9 6,0% -14,7% 

021019 

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

pernas, pás e respetivos pedaços, não desossados, barrigas 

"entremeadas" e seus pedaços) 

7,4 47,0 0,9 48,3 -6,5 7,3 45,2 0,7 48,3 -6,5 -1,8% -14,8% 

021020 Carnes de bovinos, salgadas ou em salmoura, secas ou fumadas 1,4 8,9 0,0 2,3 -1,4 1,6 10,2 0,0 2,8 -1,6 16,5% 0,0% 

021099 Outras 0,3 1,7 0,0 2,4 -0,2 0,2 1,2 0,0 1,9 -0,2 -26,6% -32,6% 

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 igualmente 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 no âmbito da categoria “carnes, miudezas, comestíveis” também registou 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 – 
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mormente, o subsetor das carnes - apresentou resultados positivos, apesar da situação adversa da pandemia, mostrando que é um setor forte e com um elevado grau de 

exportação. 

No que se refere ao comércio de produtos cárneos entre Portugal e o Luxemburgo, denota-se que o Luxemburgo não exporta este tipo de produtos para Portugal, não 

obstante, este é um mercado importante para o nosso país, ocupando o 10.º lugar como cliente no comércio externo deste tipo de produtos.  

Portugal exporta todas as categorias de carne aqui analisadas, salientando-se a exportação de carne suína fresca, refrigerada ou congelada que ocupa o 2.º lugar nas 

exportações do país, seguindo-se a carne de bovinos fresca ou refrigerada que ocupa a 3.ª posição, a categoria carnes e miudezas, comestíveis, salgadas ou em salmoura, 

secas ou fumadas; farinhas e pós comestíveis, de carnes ou de miudezas ocupa o 4.º lugar, a carne de bovinos congelada situa-se no 5.º lugar e a categoria de carne de ovinos 

e caprinos fresca, refrigerada ou congelada ocupa o 7.º lugar. De salientar, que o principal produto de carne exportado por Portugal para o Luxemburgo corresponde à 

carne de aves.  

No que se refere, em específico, a cada categoria de carne, o Quadro 9 apresenta as trocas comerciais de carne de bovinos. Verifica-se que Portugal apresenta um valor 

superior de exportação na categoria de carne de bovinos fresca ou refrigerada, sendo que ocupa a 11.ª posição enquanto fornecedor do Luxemburgo.  

No período compreendido entre 2019 e 2020, verificou-se um aumento significativo das exportações desta categoria, em 521,2%, tendo contribuído para este aumento as 

tipologias “carnes de bovinos, não desossadas, frescas ou refrigeradas (exceto carcaças e meias carcaças)” (020120) que representou o maior aumento e a principal tipologia 

exportada com uma quota de 63,1%, e “carnes desossadas de bovinos, frescas ou refrigeradas” (020130) que representou 35,2% do total das exportações.  

Ao contrário do que foi verificado nestas tipologias, o subgrupo de “carcaças e meias carcaças, de bovinos, frescas ou refrigeradas” (020110) apresentou uma diminuição de 

36,6%, comparado com 2019, correspondendo, também, à tipologia menos exportada. No quadro das exportações de carne de bovino fresca ou refrigerada, verifica-se que 

Portugal não segue um padrão de exportação estabelecido, uma vez que, em 2019, a tipologia mais exportada foi “carnes desossadas de bovinos, frescas ou refrigeradas” 

(020130) e, em 2020, verificou-se um cenário que contrasta com o anteriormente estabelecido.  

No que respeita ao grupo de carne de animais da espécie bovina congeladas (0202), no período entre 2019 e 2020, também se registou um aumento significativo no valor 

das exportações, em 180,8%, com o Luxemburgo a ocupar a 12.ª posição enquanto cliente, e Portugal é o 4.º fornecedor do Luxemburgo mostrando uma posição de destaque 

neste mercado. O maior aumento das exportações ocorreu na tipologia “carnes desossadas de bovinos congeladas” (020230) que corresponde à tipologia mais exportada, 

tendo representado 96,6% do total das exportações, seguindo-se a tipologia “carnes de bovinos, não desossadas congeladas (exceto carcaças e meias carcaças)” (020220) 

que representa 3,4% do total, correspondendo assim, às únicas tipologias exportadas, uma vez que Portugal não apresenta trocas comerciais da tipologia “carcaças e meias 

carcaças, de bovinos, congeladas” (020210). 
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Quadro 9 Trocas comerciais de carne de animais da espécie bovina entre Portugal e Luxemburgo // 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 
0 0 104,0 100,0 104,0 0 0 645,8 100,0 645,8 --- 521,2% 

020110 Carcaças e meias carcaças, de bovinos, frescas ou refrigeradas 0 0 16,7 16,1 16,7 0 0 10,6 1,6 10,6 --- -36,6% 

020120 
Carnes de bovinos, não desossadas, frescas ou refrigeradas 

(exceto carcaças e meias carcaças) 
0 0 0,2 0,2 0,2 0 0 407,9 63,1 407,9 

--- 
174205,1% 

020130 Carnes desossadas de bovinos, frescas ou refrigeradas 0 0 87,0 83,7 87,0 0 0 227,4 35,2 227,4 
--- 

161,3% 

0202 Total - Carnes de animais da espécie bovina, congeladas 0 0 30,9 100,0 30,9 0 0 86,8 100,0 86,8 
--- 

180,8% 

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) 
0 0 1,6 5,3 1,6 0 0 2,9 3,4 2,9 

--- 
79,9% 

020230 Carnes desossadas de bovinos congeladas 0 0 29,3 94,7 29,3 0 0 83,9 96,6 83,9 --- 186,5% 

Fonte: Instituto Nacional de Estatística (INE) 
Acedido em março de 2021 
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As trocas comerciais de carne de suínos – informação constante do Quadro 10 -, corresponde à principal categoria de carnes vermelhas exportadas por Portugal para o 

Luxemburgo, com Portugal a ocupar o 4.º lugar como fornecedor do Luxemburgo.  

Contrariamente ao que se observou nas categorias de carne de bovinos, a exportação de carne de suínos apresentou um decréscimo de 1,8% entre 2019 e 2020, que aparenta 

ser motivada pela pandemia COVID-19 (em 20.JAN.2020, a OMS classificou o surto como Emergência de Saúde Pública de Âmbito Internacional). No âmbito desta categoria, 

importa referir, que 74,8% das exportações pertencem à subcategoria “carcaças e meias carcaças, de animais da espécie suína, frescas ou refrigeradas” (020311), que 

corresponde à única tipologia que apresentou um aumento do valor das transações, de 5,3%, no período referido. 

A tipologia “carnes de animais da espécie suína (exceto carcaças e meias carcaças, pernas, pás e respetivos pedaços, não desossados), congeladas” (020329) representa 15% 

do total das exportações, tendo apresentado um dos maiores decréscimos no valor das exportações, entre 2019 e 2020, de -41,1%, sendo que, na globalidade da carne de 

suínos congelada, se assistiu a um decréscimo total de -8,5%.  

Importa salientar também a tipologia “carcaças e meias carcaças, de animais da espécie suína, congeladas” (020321) com uma quota de 8,3% e “carnes de animais da espécie 

suína (exceto carcaças e meias carcaças, pernas, pás e respetivos pedaços, não desossados), frescas ou refrigeradas” (020319) que representou 1,7% do total, tendo 

apresentado o maior decréscimo no valor das exportações, de -67,4%.  

Por fim, encontra-se a tipologia “pernas, pás e respetivos pedaços, não desossados, de animais de espécie suína, congeladas” (020322), com a quota residual de exportações 

(0,2%). Portugal não apresenta histórico de exportação, nos anos de 2019 e 2020, de “pernas, pás e respetivos pedaços, não desossados, de animais de espécie suína, frescos 

ou refrigerados” (020312). 
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Quadro 10 Trocas comerciais de carne de animais da espécie suína entre Portugal e Luxemburgo // Valores em milhares de euros 
 

CÓDIGO TIPOLOGIA 

2019 2020 
EVOLUÇÃO  

(19 – 20) 

IMPORT EXPORT SALDO 

EUR 

IMPORT EXPORT SALDO 

EUR 
IMPORT EXPORT 

VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % 

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

congeladas 
0 0 1002,8 100,0 1002,8 0 0 984,3 100,0 984,3 --- -1,8% 

0203 Total - Carnes de animais da espécie suína, frescas, refrigeradas 0 0 750,1 74,8 750,1 0 0 753,2 76,5 753,2 --- 0,4% 

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

refrigeradas 
0 0 699,8 69,8 699,8 0 0 736,8 74,8 736,8 --- 5,3% 

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 --- --- 

020319 

Carnes de animais da espécie suína (exceto carcaças e meias 

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

ou refrigeradas 

0 0 50,3 5,0 50,3 0 0 16,4 1,7 16,4 --- -67,4% 

0203 Total - Carnes de animais da espécie suína, congeladas 0 0 252,6 25,2 252,6 0 0 231,2 23,5 231,2 --- -8,5% 

020321 Carcaças e meias carcaças, de animais da espécie suína, congeladas 0 0 0 0 0 0 0 81,8 8,3 81,8 --- --- 

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

espécie suína, congeladas 
0 0 1,6 0,2 1,6 0 0 1,5 0,2 1,5 --- -6,2% 

020329 

Carnes de animais da espécie suína (exceto carcaças e meias 

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

congeladas 

0 0 251,0 25,0 251,0 0 0 147,9 15,0 147,9 --- -41,1% 

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

O Quadro 11, apresenta as trocas comerciais do grupo de carne de animais da espécie ovina e caprina, que ocupa o 7.º lugar no ranking dos produtos cárneos exportados 

para o Luxemburgo, sendo que Portugal é o 7.º fornecedor do país.  

Na estrutura das exportações, destaca-se principalmente “carnes de caprinos, frescas, refrigeradas ou congeladas” (020450) que representam 91,7% do total das exportações, 

tendo registado um aumento de 27% no valor das exportações, entre 2019 e 2020. Em 2020, foram também exportadas as tipologias “carcaças e meias carcaças, de ovinos, 

congeladas (exceto borregos)” (020441) que corresponde a 8% do total e “carnes de ovinos, desossadas, congeladas” (020443) com uma quota de 0,3%, não tendo sido 

apresentadas exportações nas restantes tipologias.  
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Em 2019, a única tipologia exportada foi “carnes de caprinos, frescas, refrigeradas ou congeladas” (020450), o que demonstra que é a tipologia de preferência no mercado 

de Luxemburgo. 

Quadro 11 Trocas comerciais de carne de animais das espécies ovina e caprina entre Portugal e Luxemburgo // 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 
0 0 18,9 100,0 18,9 0 0 26,1 100,0 26,1 --- 38,6% 

 
Total - Carnes de animais da espécie ovina, frescas ou 

refrigeradas 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

--- --- 

020410 Carcaças e meias carcaças de borrego, frescas ou refrigeradas  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
--- --- 

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

(exceto borrego) 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 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 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
--- --- 

 Total - Carnes de animais da espécie ovina, congeladas 0 0 0 0 0 0 0 2,2 8,3 2,2 --- --- 

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 2,1 8,0 2,1 

--- --- 

020442 
Carnes não desossadas de ovinos (exceto carcaças e meias 

carcaças), congeladas 
0 0 0 0 0 0 0 0 0  0 

--- --- 

020443 Carnes de ovinos, desossadas, congeladas  0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,3 0,1 
--- --- 

020450 
Total - Carnes de caprinos, frescas, refrigeradas ou 

congeladas 
0 0 18,9 100,0 18,9 0 0 24,0 91,7 24,0 

--- 
27,0% 

Fonte: International Trade Centre (ITC) 
Acedido em março de 2021 
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O grupo 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, corresponde ao 4.º produto de carne exportado para o Luxemburgo, com este mercado a ocupar o 6.º lugar como cliente de Portugal, sendo que, para o Luxemburgo, 

Portugal ocupa o 8.º lugar como fornecedor.  

No âmbito desta categoria, no período entre 2019 e 2020, foi registado um aumento de 2,7%, tendo contribuído para este aumento 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), com um crescimento de 

14,1%, representando, também, a principal tipologia exportada (67,7% do total).  

Na estrutura das exportações, destaca-se, ainda, a tipologia “pernas, pás e respetivos pedaços, não desossados, de suínos, salgados ou em salmoura, secos ou fumados” 

(021011) que representa 22,1% do total e que registou uma diminuição de 21,2% nas trocas comerciais entre 2019 e 2020. Seguidamente, destaca-se a tipologia “barrigas 

(entremeadas) e seus pedaços, da espécie suína, salgados ou em salmoura, secos ou fumados” (021012) com uma quota de 8,9% e que apresentou um crescimento de 5,1%, 

podendo considerar-se que as tipologias de preferência do mercado de Luxemburgo correspondem ao grupo de carnes e miudezas comestíveis, salgadas ou em salmoura de 

suínos.  

Outras tipologias exportadas incluem “carnes de bovinos, salgadas ou em salmoura, secas ou fumadas” (021020) que representa 1,2% do mercado e a tipologia “Outras” 

(021099) com uma quota de 0,2%, sendo a tipologia que registou o maior decréscimo no valor das exportações, de -60,7%.  

Tendo em conta a informação apresentada ao longo deste capítulo, pode-se concluir que o Luxemburgo é um país onde a maioria das suas importações e exportações são 

realizadas dentro da União Europeia, mostrando uma dependência aos mercados da Bélgica, França e Alemanha, que corresponde aos seus principais fornecedores e clientes.  

O Luxemburgo, apesar de ser um país de pequena dimensão, apresenta valores elevados no consumo de carne, mostrando ser um mercado aliciante para a entrada de 

produtores internacionais.  

A principal tendência observada, corresponde ao aumento da consciencialização por parte dos consumidores em relação à sua saúde e sustentabilidade ambiental, existindo 

um aumento pela procura de produtos que demonstrem este tipo de preocupação, salientando-se, assim, a produção biológica como um mercado de oportunidade de 

entrada no país. 

No âmbito das trocas comerciais de carne entre Portugal e Luxemburgo, é observado que Portugal possui uma boa posição, encontrando-se entre os 10 primeiros 

fornecedores do mercado em todas as categorias, salientando o reconhecimento dos produtos portugueses no país.  
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Quadro 12 Trocas comerciais de carne e miudezas, comestíveis, salgadas ou em salmoura entre Portugal e Luxemburgo // Valores em milhares de euros 
 

CÓDIGO TIPOLOGIA 

2019 2020 
EVOLUÇÃO  

(19 – 20) 

IMPORT EXPORT SALDO 

EUR 

IMPORT EXPORT SALDO 

EUR 
IMPORT EXPORT 

VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % 

0210 

Total - Carnes e miudezas, comestíveis, salgadas ou em 

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

carnes ou de miudezas 

0 0 404,3 100 404,3 0 0 415,1 100 415,1 --- 2,7% 

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

salgados ou em salmoura, secos ou fumados 
0 0 116,3 28,8 116,3 0 0 91,6 22,1 91,6 --- -21,2% 

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

salgados ou em salmoura, secos ou fumados 
0 0 35,2 8,7 35,2 0 0 0,4 8,9 0,4 --- 5,1% 

021019 

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

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

barrigas "entremeadas" e seus pedaços) 

0 0 246,3 60,9 246,3 0 0 280,9 67,7 280,9 --- 14,1% 

021020 Carnes de bovinos, salgadas ou em salmoura, secas ou fumadas 0 0 4,8 1,2 4,8 0 0 4,9 1,2 4,9 --- 1,9% 

021099 Outras 0 0 1,8 0,4 1,8 0 0 0,7 0,2 0,7 --- -60,7% 

Fonte: International Trade Centre (ITC) 
Acedido em março de 2021 
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O Luxemburgo é parte integrante da União Aduaneira da União Europeia, 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 desenvolvida, 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 importação 

do Luxemburgo, 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; 

https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/pt/results?product=0204100010&origin=PT&destination=LU
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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. 

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. As importações estão também sujeitas ao pagamento do Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA) que, no Luxemburgo apresentam os seguintes níveis, onde a taxa 

normal aplicada sobre a generalidade dos bens e serviços é de 18% e em determinadas situações e tipo de produtos (principalmente bens essenciais e alguns serviços), podem 

ser aplicadas as taxas: intermédia (14%); reduzida (8%); e super reduzida (3%). 

Assim, no que respeita as trocas comercias de carne, existe aplicação de taxa de Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA) 3% entre Portugal e o Luxemburgo para todos os 

produtos ao abrigo do presente estudo (carne de espécies bovinas, caprinas, ovinas e suínas).

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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ENTIDADES MORADA TELEFONE EMAIL | WEBSITE 

Embaixada do Luxemburgo em 

Lisboa 
Rua das Janelas Verdes, 43  

1200-690 Lisboa 
+351 213 9319 40 

E-mail: lisbonne.amb@mae.etat.lu  

Website: http://lisbonne.mae.lu/fr 

Embaixada de Portugal no 

Luxemburgo  
282, Route de Longwy  

L - 1940 Luxembourg 
(+352) 4661901 

E-mail: luxemburgo@mne.pt  

Website:https://luxemburgo.embaixadaportugal.m

ne.gov.pt/pt/  

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 

Câmara de Comércio Luso- Belga 

- Luxemburguesa 

Av. Duque d’ Ávila, 203 – 5º 

1050-082 Lisboa 
+351 213 152 502/03 

E-mail: info@cclbl.com 

Website: www.cclbl.com 
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ACCESS2MARKETS (EUROPEAN COMMISSION) 

AMBIENTE DE NEGÓCIOS - LUXEMBURGO 

BUSINESS ENVIRONMENT RANKINGS (THE ECONOMIST INTELLIGENCE UNIT) 

CORRUPTION PERCEPTIONS INDEX 2019 (TRANSPARENCY INTERNATIONAL) 

DOING BUSINESS 2020 (WORLD BANK GROUP) 

ECONOMIA DO LUXEMBURGO (CÂMARA DE COMÉRCIO DO LUXEMBURGO) 

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 

LUXEMBURGO RELACIONAMENTO ECONÓMICO COM PORTUGAL (AICEP) 

MERCADO – LUXEMBURGO (PORTUGALEXPORTA, AICEP)  

PERFIL DO PAÍS – LUXEMBURGO  

THE GLOBAL COMPETITIVENESS REPORT 2019 (WORLD ECONOMIC FORUM)  

WORLD ECONOMIC OUTLOOK DATABASE (FUNDO MONETÁRIO INTERNACIONAL – FMI) 

BUSINESS ETIQUETTE - LUXEMBOURG 

DEZ ÓTIMOS MOTIVOS PARA ESCOLHER LUXEMBURGO (LUXEMBOURG TRADE & INVEST) 

https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/en/search?product=0203&origin=PT&destination=LU
https://international.groupecreditagricole.com/en/international-support/luxembourg/business-environment
https://www.iberglobal.com/files/business_climate_eiu.pdf
https://www.transparency.org/files/content/pages/2019_CPI_Report_EN.pdf
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/32436/9781464814402.pdf
https://www.luxinnovation.lu/wp-content/uploads/sites/3/2017/10/web_pt_brochure_eco_lux_0919_cc.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://luxemburgo.embaixadaportugal.mne.gov.pt/images/contributos_luxemburgo_-_jan.2019.pdf
https://myaicep.portugalexporta.com/mercados-internacionais/lu/luxemburgo?setorProduto=-1
https://www.nordeatrade.com/en/explore-new-market/luxembourg/economical-context?vider_sticky=oui
http://www3.weforum.org/docs/WEF_TheGlobalCompetitivenessReport2019.pdf
http://www3.weforum.org/docs/WEF_TheGlobalCompetitivenessReport2019.pdf
https://www.imf.org/en/Publications/WEO/weo-database/2020/October/weo-report?c=156,&s=NGDP_RPCH,NGDPD,NGDPDPC,PCPIPCH,TMG_RPCH,TXG_RPCH,LUR,&sy=2018&ey=2025&ssm=0&scsm=1&scc=0&ssd=1&ssc=0&sic=0&sort=country&ds=.&br=1
https://businessculture.org/western-europe/business-culture-in-luxembourg/business-etiquette-in-luxembourg/
https://www.luxinnovation.lu/wp-content/uploads/sites/3/2017/12/10-otimos-motivos-para-escolher-luxemburgo.pdf
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FICHA DE MERCADO – LUXEMBURGO (AICEP) 

LUXEMBOURG: AGRICULTURE STATISTICAL FACTSHEET (EUROPEAN COMMISSION) 

LUXEMBURGO – DOSSIER DE MERCADO 

 

CONSUMO DE CARNE PER CAPITA NO LUXEMBURGO, FRANÇA, ALEMANHA E BÉLGICA  

EATING LESS MEAT – LUXEMBOURG'S FOOD FOOTPRINT CALCULATOR 

LUXEMBOURG FOOD IMPORTERS AND FOOD IMPORT TRENDS 2020 

MEAT CONSUMPTION IN DIFFERENT COUNTRIES OF THE WORLD 

MINISTRO DA AGRICULTURA. “SE HOUVER UMA CRISE ALIMENTAR O LUXEMBURGO SERÁ AUTOSSUFICIENTE” (JORNAL CONTACTO) 

https://www.portugalglobal.pt/PT/Biblioteca/LivrariaDigital/LuxemburgoFichaMercado.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/food-farming-fisheries/farming/documents/agri-statistical-factsheet-lu_en.pdf
https://agrocluster.pt/wp-content/uploads/2019/05/Dossier-de-Mercado-LUXEMBURGO.pdf
https://www.lesfrontaliers.lu/societe/combien-de-kilos-de-viande-mange-un-luxembourgeois-francais-allemand-ou-belge/
https://www.luxtimes.lu/en/community-and-lword/eating-less-meat-luxembourg-s-food-footprint-calculator-602d67d7de135b9236a7938d
https://bestfoodimporters.com/luxembourg-food-importers-and-food-import-trends-2020/
https://en.brestmeat.by/articles/page4.php
https://www.wort.lu/pt/luxemburgo/ministro-da-agricultura-se-houver-uma-crise-alimentar-o-luxemburgo-ser-autossuficiente-5b4f1eb3182b657ad3b9027d


 

 

 


