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Macau é uma Região Administrativa Especial da República Popular da China (RAEM) desde dezembro de 1999, com um elevado grau de autonomia em todas as áreas, exceto 

em assuntos estrangeiros e de defesa.  

A Lei Básica (documento constitucional da RAEM) define que Macau tenha um sistema jurídico separado da China Continental, conferindo à RAEM poderes executivos, 

legislativos e judiciais independentes. Para além da Lei Básica que regula o território, na RAEM vigoram três princípios fundamentais estabelecidos pelo governo chinês: “Um 

país, dois sistemas”; “Macau governado pelas suas gentes”; e um “Alto grau de autonomia”.  Desde a sua constituição, tem evidenciado um desenvolvimento rápido, 

assegurando uma boa qualidade de vida para os residentes assim como estabilidade, paz e uma convivência harmoniosa entre as comunidades que compõem a sua sociedade.  

Macau segue uma política económica aberta, apesar de ter uma economia relativamente pequena, fortemente dependente do setor do turismo e do jogo. De facto, estes 

dois setores permitiram que a região registasse um desenvolvimento notável, influenciado pelo investimento de alguns dos mais importantes operadores internacionais da 

indústria do jogo, sobretudo americanos, bem como a abertura das fronteiras da China Continental. Em 2006, as receitas da indústria do jogo em Macau, ultrapassaram a de 

Las Vegas e é agora o maior destino de jogo do mundo, o que levou a um aumento massivo de visitantes, especialmente da China Continental.  

 

Quadro 1 Fatores económicos Macau  
 

Indicadores Valor 2019  

Produto Interno Bruto (PIB)  44,4 Mil Milhões € 

PIB per capita 69.277,00 € 

PIB Taxa de Crescimento 

Anual 
-4,6% 

Taxa de Inflação 3% 

Taxa de Desemprego 1,8% 

Fonte: The World Bank  
Acedido em março de 2021   
 

A China Continental é o parceiro mais importante de Macau, que com o Acordo de Parceria Económica Mais Estreita e outros acordos, oferece aos produtos fabricados em 

Macau acesso livre de tarifas à China Continental e fornece uma janela de oportunidade para as empresas de Macau obterem um maior acesso ao mercado chinês. Assim, a 

China pretende promover a economia de Macau, que devido ao facto de ser uma ex-colónia portuguesa, dá à China a perspetiva de Macau se tornar uma plataforma para a 

cooperação comercial da China com os países de língua portuguesa.  
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Assim, com uma mistura de culturas europeias e chineses, a economia de Macau apresenta um crescimento constante com um PIB per capita de cerca de 69 mil euros, que 

constitui um dos valores mais elevados da região da Ásia-Pacífico e do mundo. Uma vez que a região apresenta uma dependência nos setores do jogo e turismo, as autoridades 

governamentais pretendem implementar estratégias de desenvolvimento tendo em vista a diversificação da economia, apostando no desenvolvimento sinergético entre a 

indústria do jogo e outros setores, promovendo gradualmente a implantação e crescimento de mais indústrias.  

Em 2019, verificou-se uma redução de 4,7% do PIB, no entanto, em 2020, o surgimento da pandemia da COVID-19, teve um grande impacto nas chegadas do turismo e 

despesas no setor do jogo, sendo esperado uma maior contração no PIB de 29,6%. O crescimento do PIB irá melhorar no médio prazo, estimando-se um crescimento de 32% 

em 2021. 

A inflação no território depende, maioritariamente, das variações de preços no exterior, uma vez que a maior parte dos produtos alimentares e dos bens de consumo são 

importados. A mesma tem apresentado uma tendência de decréscimo, sendo que em 2019 a taxa de inflação situou-se em 3% e deverá cair para 2% em 2020 e aumentar 

ligeiramente em 2021, impulsionada pelos preços de habitação, alimentação e da energia. 

Macau tem beneficiado de uma gestão económica prudente por parte da administração que visa a disciplina fiscal, estabilidade financeira e uma posição sólida no exterior. 

É um território próspero com uma taxa de desemprego entre as mais baixas da região (1,8%). O setor dos serviços representa 94,2% do PIB, onde 70% se refere ao setor dos 

casinos, sendo responsável por empregar 90,1% da população ativa.  

O setor industrial representa 9,5% do PIB e emprega 4,1%, sendo que o setor agrícola representa apenas 0,4% do PIB, uma vez que a região possui uma escassez de recursos 

naturais, e não são apresentados dados sobre a empregabilidade deste setor.  

A RAEM possui infraestruturas sofisticadas, com uma rede de transporte marítima, terrestre e aérea bem desenvolvida. Assim, Macau apresenta-se como um mercado 

interessante para áreas da logística, infraestruturas, indústria digital, tecnologias da saúde e integração de novas tecnologias no desenvolvimento urbanístico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



  

5 

Macau apresenta-se como um mercado amplamente aberto ao comércio externo, que representou 117% do PIB em 2019. É uma região que para além de ser uma zona 

portuária sem direitos aduaneiros, devido ao seu estatuto de porto livre, possui também um sistema fiscal competitivo.  

Macau tem uma balança comercial estruturalmente negativa motivado pela sua reduzida dimensão, pelo alto preço do terreno e pelo elevado número de turistas, que justifica 

também o enorme excedente da balança de serviços. Analisando a balança comercial de bens, denotou-se que de 2018 para 2019, registou uma diminuição do valor das 

exportações de bens, no entanto, a exportação de serviços situava-se perto de 40 mil milhões de euros, que justifica a elevada percentagem de exportações apresentada no 

Quadro 2 que apresenta o valor agregado de exportações de bens e serviços.  

Em relação às importações de bens, estas apresentaram um aumento, tendo ultrapassado os 10 mil milhões de euros, apresentando ainda assim um défice de 9,8 mil milhões 

de euros.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No que respeita aos principais parceiros comerciais de Macau, verifica-se que Hong Kong é o principal cliente da região, absorvendo 84,8% do total as exportações, seguindo-

se a China (10,4%), Estados Unidos da América (1,6%), Camboja (0,7%) e Singapura (0,5%). Os principais grupos de produtos exportados foram máquinas e equipamentos 

elétricos (31,4% do total), artigos de relojoaria (14,5%), pérolas, pedras e metais preciosos (13,1%), vestuário e seus acessórios, exceto de malha (7,4%) e obras de couro, 

Quadro 2 Balança Comercial de Bens de Macau 

Indicadores 
2018 

(Milhões €) 

2019 

(Milhões €) 

Exportações (E) 983,1 914,7 

% Exportações no PIB 82,8% 83,5% 

Importações (I) 10.219,2 10.740,6 

% Importações no PIB 33,2% 33,4% 

Saldo (E - I) -9.281,1 -9.825,9 

Posição no “ranking” mundial 

Como exportador 148.º 158.º 

Como importador 93.º 93.º 
 

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



  

6 

artigos de viagem, bolsas e artefactos semelhantes (6%). Segundo a Direção dos Serviços de Estatística e Censos de Macau, os principais produtos exportados dizem respeito 

a máquinas e aparelhos (19,3%), vestuário (8%) e calçados (3%). 

Os principais países de origem das importações de Macau são a China que representa 33,1%, seguindo-se Itália (10,2%), França (10%), Hong Kong (7,7%) e Suíça (7,4%). Os 

principais grupos de produtos importados foram pérolas, pedras e metais preciosos (13,4% do total), máquinas e equipamentos elétricos (9,8%), óleos essenciais e resinoides 

(9,4%), combustíveis e óleos minerais (7,4%), artigos de relojoaria (7,1%) e obras de couro, artigos de viagem, bolsas e artefactos semelhantes (5,7%).  De acordo com as 

estatísticas locais da Direção dos Serviços de Estatística e Censos de Macau, é destacado a importação de produtos alimentares e bebidas (15,3%), vestuário e calçado (9,6%), 

combustíveis (8%) e telemóveis (5,7%).  

A economia liberal de Macau, o estatuto de porto livre, a estabilidade política e a posição geográfica estratégica numa zona dinâmica, tornam a região atrativa para 

investidores estrangeiros. Assim, verifica-se que Hong Kong e China são os principais parceiros comerciais de Macau destacando-se, também, alguns países europeus como 

Itália, França e Suíça.  Existe um reduzido controlo governamental sobre as licenças de exportação e importação, onde os impostos e restrições reduzidas sobre produtos 

eletrónicos, justificam a aceleração dos procedimentos comerciais destas categorias. Apesar do mercado apresentar várias vantagens comerciais, a falta de transparência em 

muitos setores continua a ser um grande obstáculo ao desenvolvimento do comércio internacional.  

Figura 1 Principais clientes de Macau (2019) Figura 2 Principais fornecedores de Macau (2019) 

 

 

 84,8% Hong Kong 

 10,4% China 

 1,6% EUA 

 0,7% Camboja 

 0,5% Singapura 

 2,0% Resto do mundo  

 

 

 

 33,1% China 

 10,2% Itália 

 10,0% França 

 7,7% Hong Kong 

 7,4% Suíça 

 31,6% Resto do mundo  

Fonte: International Trade Centre (ITC) 
Acedido em março de 2021 
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Acedido em março de 2021  
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Devido a fatores históricos, e sendo Macau uma ex-colónia de Portugal, tem-se mantido uma relação ampla e estreita com os Países de Língua Portuguesa, desempenhando 

em pleno a função de Plataforma de Serviços para a Cooperação entre a China e os Países de Língua Portuguesa, através do denominado Fórum de Macau. De facto, Macau 

pode desempenhar no longo prazo um papel determinante no relacionamento entre a China e cada um dos Países de língua Portuguesa, permitindo que as empresas chinesas 

possam entrar facilmente em vários mercados como, por exemplo, entrar no mercado da Europa por Portugal ou na América do Sul pelo Brasil, e o inverso pode acontecer, 

ou seja, as empresas dos Países de língua Portuguesa podem entrar no mercado chinês através de Macau e de parceiros macaenses. 

Macau apresenta vários pontos fortes que o transformam numa importante plataforma com reconhecimento no panorama internacional como o facto de não ter dívida 

externa, restrições cambiais, desfruta do estatuto de porto franco e território aduaneiro autónomo, com um regime tributário simples e de carga fiscal reduzida. Os seus 

sistemas administrativos e jurídicos provêm de Portugal, sendo então semelhante a outros países lusófonos, o que ajuda a China e os Países de língua Portuguesa a conhecer 

os sistemas de mercado de cada parte interveniente.  

A língua portuguesa é a segunda falada na região, o que permite que os contratos de cooperação possam 

ser apresentados nas duas línguas, sendo que possui também uma grande comunidade portuguesa e de 

imigrantes de Portugal. Macau apresenta-se como um importante mercado por funcionar como uma ponte 

na relação e cooperação entre as empresas lusófonas e chinesas, como plataforma de acesso à China 

Continental, mas também como uma forma de projeção e promoção da língua e cultura portuguesa na Ásia.  

No que respeita às relações económicas entre Portugal e Macau, este mercado possui uma 

representatividade muito reduzida na estrutura de comércio internacional de bens, tendo ocupado, em 

2019, a 78.º posição como cliente, representando 0,05% das exportações portuguesas e 130.ª como 

fornecedor. Já Portugal ocupa o 25º lugar como fornecedor de Macau, com um peso de 0,3% do total das 

importações da região, e 19.º como cliente. 

Ao longo dos anos têm se verificado oscilações no valor das exportações de Portugal para Macau, no 

entanto, Portugal mantém um saldo estruturalmente positivo. No período entre 2019 e 2020, assistiu-se a 

uma redução do valor das exportações e a um aumento no valor das importações provenientes de Macau, 

no entanto, Portugal manteve um saldo positivo, com um montante de 19,6 milhões de euros.  

Quadro 3 Comércio internacional de mercadorias Portugal com 
Macau 

INDICADORES 
2019 

(Milhões €) 

2020 

(Milhões €) 

Importações (E) 1,4 2,3 

Exportações (I) 27,1 21,9 

Saldo (E - I) 25,7 19,6 

Peso do mercado em Portugal 

Importações 0,0% 0,0% 

Exportações 0,0% 0,0% 

Fonte: Instituto Nacional de Estatística (INE) 
Acedido em março de 2021 
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Na estrutura das exportações portuguesas para Macau destacam-se os produtos alimentares (41% do total), produtos químicos (21,6%), produtos agrícolas (17,9%) e máquinas 

e aparelhos (12,9%). No que se refere às importações, o principal grupo de produtos respeita a produtos químicos (82% do total). 

Assim, Macau possui uma importância inquestionável para Portugal por constituir uma plataforma para a cooperação sino-lusófona, que pelo seu enquadramento geográfico, 

político e cultural, funciona como uma porta de entrada privilegiada na Ásia e em especial na República Popular da China. O saldo da balança comercial é favorável para 

Portugal pelo que o mercado de Macau constitui um mercado de aposta para a entrada de produtos portugueses. 

 

Quadro 4 Abordagem ao mercado – Macau 

 

É importante enviar o 
máximo de informação 

sobre a empresa, 
produtos e serviços antes 

de cada visita. Deve de 
ser feito o follow-up 

depois de cada reunião.

É crucial ter um agente ou 
representante de qualidade 

que conheça bem o 
mercado, pois as empresas 
não lidam com contactos 

desconhecidos.

Deve de ser dada uma 
resposta rápida a 
propostas, emails, 

perguntas e convites pois se 
demorar, demonstra falta 

de interesse.

Muitos empresários de 
Macau, utilizam um 

primeiro nome em inglês 
com o nome chinês de 

família (ex.: Peter Chan). Na 
escrita, o nome de família 

aparece em primeiro e deve 
de ser tratato pelo último 

nome (ex.: Mr. Chan).

Ter em atenção que na 
troca de presentes, as cores 

branca, azul, verde e 
vermelha têm significados 

sobre sorte e azar. O 
número 8 é o número da 
sorte e o 4 é o número do 
azar. Usam as duas mãos 
para entregar presentes.

Jantares e almoços de 
negócio ajudam a 

desenvolver as relações 
entre as duas partes. 

A pontualidade é muito 
valorizada. 

Não é aconselhado o uso 
de estratégias agressivas 

em negociações em Macau, 
devendo ser evitado 

confrontos. 

Na entrega dos cartões de 
visita, devem ser usadas as 
duas mãos como sinal de 
respeito. É aconselhável a 
tradução no nome e cargo 

para chinês. 

Os empresários de Macau 
procuram estabelecer 

relações de longa duração.
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Macau possui recursos naturais limitados e, por isso, tem que recorrer às importações para satisfazer a procura local. A maior parte dos produtos alimentares e bebidas são 

importados através dos canais de distribuição de Hong Kong, que, tal como Macau, é uma economia livre sem restrições ao fluxo de bens, serviços, dinheiro ou capital. Uma 

vez que é um território que depende fortemente das importações, o Governo de Macau define que uma das principais políticas económicas é a manutenção do estatuto de 

porto franco com direitos de importação nulos para quase todos os produtos. No que respeita aos produtos alimentares, em 2019, o total das importações globais de Macau 

foi superior a 1,35 mil milhões de euros, onde 72% correspondia a produtos agrícolas para os consumidores finais.  

Macau é um destino gastronómico em desenvolvimento na Ásia, sendo caracterizado por ser um mercado impulsionado pela qualidade e pelas tendências, com um PIB per 

capita entre os mais altos do mundo, onde o fator preço não influencia as decisões de compra de alimentos e bebidas. Macau apresentou um desenvolvimento rápido 

enquanto destino turístico nas últimas duas décadas, impulsionado pelo setor do jogo, que tem pressionado a procura de produtos alimentares de alta qualidade para servir 

os seus visitantes vindos de todo o mundo. A comida de Macau é uma fusão de cozinhas portuguesa, africana, do sudeste asiático e chinesa, que está a ganhar reconhecimento 

internacional, e que tem contribuído para a consolidação da imagem de Macau enquanto destino gastronómico, promovido, ainda, pela presença de cerca de 20 restaurantes 

com estrelas Michelin e restaurantes de marcas de renome internacional e chefs famosos.  

A gastronomia de Macau é, de facto, marcada por várias culturas, caracterizada por seguir, principalmente, os hábitos alimentares da China Continental. Tem se assistido a 

um aumento do consumo de carne que está diretamente ligada ao aumento dos rendimentos dos residentes e por a carne ser vista como um símbolo de estatuto na China, 

onde, quem é rico, consome mais carne. De facto, Macau possui níveis elevados de consumo de carne, mais de 100 kg per capita anualmente. 

No entanto, começam a ser introduzidas algumas mudanças nos hábitos alimentares dos consumidores em Macau, influenciadas pelas tendências de países ocidentais e 

residentes que estudaram em países ocidentais, onde ser saudável e fazer escolhas sustentáveis no dia a dia é considerado um estilo de vida mais sofisticado. Alguns 

restaurantes começam a promover a cozinha saudável, oferecendo pratos vegetarianos, produtos orgânicos e alimentos não processados, de forma a estimular os residentes 

de Macau a escolher opções mais saudáveis e sustentáveis. Pode-se dizer, que a introdução de uma gastronomia mais saudável parte essencialmente, do lado da oferta, como 

exemplo, restaurantes, do que do lado da procura, uma vez que se denota que muitos habitantes locais se demonstram inflexíveis ao consumo de comida vegetariana. Neste 

sentido, no que toca às tendências gastronómicas em Macau, apesar de se começar a promover um estilo de vida mais sustentável, os habitantes demonstram uma preferência 

pela gastronomia tradicional, onde a carne é considerada o produto principal.  

No que se refere aos produtos mais importados por Macau, considera-se que são os produtos lácteos, preparações alimentícias, vinho e cerveja, peixe, porco, aves e ovos, 

frutas frescas, carne bovina, snacks e chocolates. Em relação ao segmento da carne, uma vez que Macau segue muitos dos hábitos alimentares da China, considera-se que o 

perfil dos consumidores de Macau possa seguir as mesmas tendências que os consumidores chineses. Neste sentido, denota-se que os consumidores preferem comprar 

produtos de carne importados do que aqueles produzidos localmente, devido a alguns escândalos que surgiram em relação à segurança alimentar na China. Assim, os fatores 

que influenciam a decisão de compra dos consumidores estão relacionados com a qualidade, sabor e se os produtos são orgânicos ou não. As recomendações de família e 
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amigos, promoções nos supermercados, publicidade em plataformas de media e sugestões de chefs em revistas, também são fatores importantes para a tomada de decisão 

dos consumidores.  

Na repartição do comércio internacional de carne de Macau, denota-se que os principais produtos importados incluem carne de aves, que ocupa o 1.º lugar, carne de suíno 

em 2.º, carne de bovino congelada em 3.º, carne de bovino fresca ou refrigerada em 4.º, sendo que a carne das espécies ovina e caprina ocupa o 6.º lugar, e carnes e miudezas, 

comestíveis, salgadas ou em salmoura, secas ou fumadas; farinhas e pós comestíveis, de carnes ou de miudezas ocupa o 8.º lugar encontrando-se, assim, nos últimos lugares 

da importação de produtos de carne. Tendo em conta as importações da região e os padrões de consumo de carne da Ásia, é possível perceber que a carne de porco é a mais 

consumida, seguindo-se a carne de aves, a carne bovina e, em último lugar, carne das espécies ovina e caprina. Macau apresenta um saldo da balança comercial negativa, 

justificado pela ausência de exportações da região. A China, o Brasil e os Estados Unidos da América são os grandes fornecedores de carne de Macau.   

Existe uma série de incertezas que afetam os mercados agrícolas mundiais, como as consequências da COVID-19, mudanças nos hábitos alimentares dos consumidores e 

alterações climáticas. Embora estas influências afetem a oferta e a procura, a verdade é que a procura global de carne bovina continua a ser sustentada por vários fundamentos 

económicos importantes, como o crescimento populacional e um aumento de famílias de classe média. As tendências gastronómicas influenciam os níveis de consumo de 

carne, que normalmente dependem no nível de desenvolvimento económico do país. Denota-se que a qualidade é um fator chave que se tem tornado cada vez mais 

importante para os consumidores, principalmente nos países com rendimentos mais elevados.  

Assim, Macau apresenta-se como uma economia altamente dependente do comércio internacional, com uma envolvente favorável ao desenvolvimento da atividade 

empresarial e dos negócios, funcionando também como plataforma facilitadora do comércio com a China continental e outros países asiáticos. Apresenta um PIB per capita 

dos mais elevados do mundo, o que justifica um elevado poder de compra, tendo-se afirmado como um importante destino turístico. Os produtos europeus são reconhecidos 

pela sua qualidade e, uma vez que em Macau o fator qualidade é cada vez mais importante, torna-se um mercado atraente para a introdução de novos produtos.  

É um mercado sobre o qual não existe muita informação disponível sobre os padrões de consumo dos residentes, no entanto, percebeu-se que os produtos de carne são 

especialmente consumidos, no entanto, começam a ser introduzidos novas tendências ligadas a um consumo de produtos mais saudáveis e sustentáveis e abertura para o 

mercado gourmet.  
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Macau não possui um território propício à produção agrícola, sendo esse o motivo pelo qual não apresenta exportações no setor da carne, que justifica o saldo negativo 

da balança comercial.  

A carne de bovinos é o terceiro tipo de carne mais consumida na região, onde a carne de bovino congelada ocupa o 3.º lugar no ranking de importações de produtos de 

carne e a carne de bovinos fresca ou refrigerada, ocupa a 4.ª posição.  

Analisando a balança comercial de carne de bovinos fresca ou refrigerada, no período entre 2018 e 2019, que constituem os períodos mais recentes, assistiu-se a um aumento 

no valor das importações, de 35,1%, podendo sugerir que o consumo de carne de bovinos apresenta uma tendência de crescimento, que se tem verificado em toda a Ásia.  

Macau apresenta apenas importação em duas tipologias, nomeadamente, “carnes desossadas de bovinos, frescas ou refrigeradas” (020130) que representa a grande 

maioria das importações nesta categoria (87,2%), tendo sido a principal tipologia que contribuiu para o aumento das importações, tendo apresentado um crescimento de 

43,4%, entre 2018 e 2019. A segunda tipologia importada, diz respeito a “carnes de bovinos, não desossadas, frescas ou refrigeradas (exceto carcaças e meias carcaças)” 

(020120) que representou 12,8% do total, no entanto, apresentou um decréscimo de 3% no valor das importações, entre 2018 e 2019.  

A região apresenta como principais fornecedores de carne de bovino fresca ou refrigerada, a Austrália que representa 48,5%, seguindo-se os Estados Unidos da América 

(32,6%) e Japão (12,9%).  

Como foi referido anteriormente, a carne de bovino congelada ocupa uma posição importante nas importações da região, tendo, no período entre 2019 e 2020, apresentado 

um aumento de 16,7% no valor das importações.   

A tipologia “carnes desossadas de bovinos congeladas” (020230) é a mais importada, representando 85,1% do total, que apresentou um aumento de 15,9% do valor das 

importações, seguindo-se a tipologia “carnes de bovinos, não desossadas congeladas (exceto carcaças e meias carcaças)” (020220) que representa 14,9%, com um aumento 

de 21,3% no período entre 2019 e 2020. 

O Brasil e os Estados Unidos da América são os principais fornecedores de carne de bovinos congelada, representando 39,1% e 37,2%, respetivamente do total das 

importações, sendo que o Japão ocupa o 3º lugar como fornecedor, que representa 9,3% do total.  

De notar que Macau não apresenta importação de “carcaças e meias carcaças, de bovinos, frescas ou refrigeradas” (020110) e “carcaças e meias carcaças, de bovinos, 

congeladas” (020210) demonstrando que a região não aprecia esta tipologia de carne de bovinos.  
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Assim, verificou-se que Macau demonstra uma preferência pela importação de carne de bovinos congelada, podendo ser justificada pelo facto das suas importações serem 

provenientes de destinos longínquos, com o Brasil, Estados Unidos da América e Japão a apresentarem-se como os principais fornecedores da região.  

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

CÓDIGO TIPOLOGIA 

2018 2019 * 
EVOLUÇÃO  

(18 – 19) 

IMPORT EXPORT 
SALDO 

EUR 

IMPORT EXPORT 
SALDO 

EUR 
IMPORT EXPORT 

VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % 

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

refrigeradas 
5,8 100,0 0 0 -5,8 7,9 100,0 0 0 -7,9 35,1% --- 

020110 Carcaças e meias carcaças, de bovinos, frescas ou refrigeradas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  --- --- 

020120 
Carnes de bovinos, não desossadas, frescas ou refrigeradas 

(exceto carcaças e meias carcaças) 
1,0 17,8 0 0 -1,0 1,0 12,8 0 0 -1,0 -3,0% --- 

020130 Carnes desossadas de bovinos, frescas ou refrigeradas 4,8 82,2 0 0 -4,8 6,9 87,2 0 0 -6,9 43,4% --- 

0202 Total - Carnes de animais da espécie bovina, congeladas 28,9 100,0 0 0 -28,9 33,7 100,0 0 0 -33,7 16,7% --- 

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) 
4,1 14,3 0 0 -4,1 5,0 14,9 0 0 -5,0 21,3% --- 

020230 Carnes desossadas de bovinos congeladas 24,8 85,7 0 0 -24,8 28,7 85,1 0 0 -28,7 15,9% --- 

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

*Não existem dados de 2020 
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A carne de porco é o tipo de carne mais consumida em Macau, ocupando a 2.ª posição enquanto produto de carne mais importado pela região. Tendo em conta que Macau 

segue muitas influências da China, considera-se que a carne de porco sempre desempenhou um papel crucial nos hábitos alimentares chineses, sendo comum o seu consumo 

em eventos importantes como casamentos, celebrações fúnebres e outras cerimónias importantes. É um produto que, em termos de preço, é mais acessível a um maior 

número de habitantes do que, por exemplo, carne bovina que apresenta um preço superior.  

É possível constatar que, no período entre 2018 e 2019, a importação de carne de porco aumentou 13,8%, sugerindo que a procura por carne de porco continua a aumentar. 

Assim, as importações do país apresentam a seguinte estrutura: 

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

72,9% do total das importações; 

➢ “pernas, pás e respetivos pedaços, não desossados, de animais de espécie suína, congeladas” (020322) - 14,9%; 

➢ “carnes de animais da espécie suína (exceto carcaças e meias carcaças, pernas, pás e respetivos pedaços, não desossados), frescas ou refrigeradas” (020319) – 6,5%. 

Denota-se que, em 2019, Macau importou todas as tipologias de carne de porco, no entanto, verifica-se uma preferência por carne de porco congelada, que totalizou 93,3% 

das importações da região. Todas as tipologias apresentaram um aumento no valor das exportações, à exceção da tipologia “carcaças e meias carcaças, de animais da espécie 

suína, frescas ou refrigeradas” (020311) que representou apenas 0,2% das importações, tendo registado um decréscimo de 77,1% em comparação com o ano anterior.  

Macau apresenta como principais fornecedores, o Brasil que representa 47,7% das importações do território, seguindo-se a China (14,3%) e Vietname (8,9%). Na Ásia, a China 

e o Vietname são importantes produtores de carne suína, sendo também os principais fornecedores de toda a Ásia.  
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Quadro 6 Importações e Exportações de carne de animais da espécie suína em Macau // Valores em milhões de euros 
 

CÓDIGO TIPOLOGIA 

2018 2019 * 
EVOLUÇÃO  

(18 – 19) 

IMPORT EXPORT 
SALDO 

EUR 

IMPORT EXPORT 
SALDO 

EUR 
IMPORT EXPORT 

VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % 

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

congeladas 
42,8 100,0 0 0 -42,8 48,7 100,0 0 0 42,8 13,8% --- 

0203 Total - Carnes de animais da espécie suína, frescas, refrigeradas 2,1 4,9 0 0 -2,1 3,3 6,7 0 0 2,1 56,3% --- 

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

refrigeradas 
0,4 0,8 0 0 -0,4 0,0 0,2 0 0 0,4 -77,1% --- 

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

espécie suína, frescos ou refrigerados 
0  0 0 0 0 0,0 0,01 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 

1,7 4,1 0 0 -1,7 3,2 6,5 0 0 1,7 83,2% --- 

0203 Total - Carnes de animais da espécie suína, congeladas 3,6 85,1 0 0 -3,6 45,4 93,3 0 0 3,6 24,8% --- 

020321 Carcaças e meias carcaças, de animais da espécie suína, congeladas 0,6 1,3 0 0 -0,6 2,7 5,5 0 0 0,6 373,9% --- 

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

espécie suína, congeladas 
1,5 3,5 0 0 -1,5 7,2 14,9 0 0 1,5 379,4% --- 

020329 

Carnes de animais da espécie suína (exceto carcaças e meias 

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

congeladas 

34,3 80,3 0 0 -34,3 35,5 72,9 0 0 34,3 3,4% --- 

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

*Não existem dados de 2020 
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A carne das espécies ovina e caprina corresponde à categoria de carne menos consumida em Macau, com um consumo per capita de 0,72 kg (Food and Agriculture 

Organization, 2013).  

De facto, tendo em conta que Macau segue alguns dos hábitos alimentares da China, a carne ovina e caprina representa uma pequena proporção nos padrões dietéticos da 

China. No entanto, com o aumento contínuo do rendimento das famílias, espera-se que o consumo de carne das espécies ovina e caprina aumente no decorrer da próxima 

década.  

Considera-se que o consumo desta categoria de carne é mais comum na zona norte da China e durante os meses mais frios, no entanto, pessoas com recursos financeiros 

superiores procuram variar os seus hábitos alimentares e começam a introduzir a carne das espécies ovina e caprina nas suas refeições. A carne de ovinos é tradicionalmente 

usada numa variedade de pratos como sopas e espetadas grelhadas, que é um prato de rua tradicional. No geral, a carne de ovinos e caprinos é consumida por pessoas com 

rendimentos superiores pois é considerada uma carne mais cara, e com níveis nutricionais superiores.  

Na estrutura das importações, a carne ovina e caprina é o 6º produto de carne importado por Macau, tendo apresentado um decréscimo de 11,2% no valor das importações 

entre 2018 e 2019. Denota-se uma preferência pelas seguintes tipologias e respetiva representação em 2019: 

➢ “carnes não desossadas de ovinos (exceto carcaças e meias carcaças), congeladas” (020442) - representa 46,3%; 

➢ “carnes de ovinos, desossadas, congeladas” (020443) - 28,6%; 

➢ “carnes de caprinos, frescas, refrigeradas ou congeladas” (020450) - 12%; 

➢ “carnes não desossadas de ovinos (exceto carcaças e meias carcaças), frescas ou refrigeradas” (020422) - 11,2%. 

De um modo geral, denotou-se uma preferência pela categoria carnes de animais da espécie ovina congeladas, tendo-se verificado que a maioria das tipologias apresentaram 

um aumento no valor das importações, no entanto, a tipologia “carnes não desossadas de ovinos (exceto carcaças e meias carcaças), congeladas” (020442) foi a que mais 

contribui para a diminuição das importações, tendo registado um decréscimo de 14,9%, e a tipologia “carnes de caprinos, frescas, refrigeradas ou congeladas (020450) 

também apresentou uma diminuição de cerca de 60,6%.  

Macau importa, ainda, “carnes de ovinos, desossadas, frescas ou refrigeradas” (020423) representando 1,1% do total e “carcaças e meias carcaças, de ovinos, congeladas 

(exceto borregos)” (020441) com uma quota de 0,9%, sendo que não apresenta importações nas restantes tipologias. 

A China é o maior produtor de carne ovina e caprina do mundo (GlobalTrade, 2020), correspondendo também ao grande fornecedor de Macau, representando 38,5% do total 

das importações . A Nova Zelândia e a Austrália são também importantes fornecedores, representando 28,5% e 23%, respetivamente, do total das importações. 

http://www.fao.org/faostat/en/#data/CL
http://www.fao.org/faostat/en/#data/CL
https://www.globaltrademag.com/the-asian-pacific-goat-meat-market-to-retain-robust-growth/
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Quadro 7 Importações e Exportações de carne da espécie ovina e caprina em Macau // Valores em milhões de euros 
 

CÓDIGO TIPOLOGIA 

2018 2019 * 
EVOLUÇÃO  

(18 – 19) 

IMPORT EXPORT SALDO 

EUR 

IMPORT EXPORT SALDO 

EUR 
IMPORT EXPORT 

VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % 

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

refrigeradas ou congeladas 
4,3 100,0 0 0 -4,3 3,8 100,0 0 0 -3,8 -11,2% --- 

 
Total - Carnes de animais da espécie ovina, frescas ou 

refrigeradas 
0,4 8,1 0 0 -0,4 0,5 12,2 0 0 -0,5 33,5% --- 

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 
0,3 8,0 0 0 -0,3 0,4 11,2 0 0 -0,4 23,3% --- 

020423 Carnes de ovinos, desossadas, frescas ou refrigeradas 0,0 0,1 0 0 -0,0 0,0 1,0 0 0 -0,0 925,0% --- 

 Total - Carnes de animais da espécie ovina, congeladas 2,8 64,8 0 0 -2,8 2,9 75,8 0 0 -2,9 3,9% --- 

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 0,4 0 0 -0,0 0,0 0,9 0 0 -0,0 106,3% --- 

020442 
Carnes não desossadas de ovinos (exceto carcaças e meias 

carcaças), congeladas 
2,1 48,3 0 0 -2,1 1,8 46,3 0 0 -1,8 -14,9% --- 

020443 Carnes de ovinos, desossadas, congeladas  0,7 16,1 0 0 -0,7 1,1 28,6 0 0 -1,1 57,8% --- 

020450 
Total - Carnes de caprinos, frescas, refrigeradas ou 

congeladas 
1,2 27,1 0 0 -1,2 0,5 12,0 0 0 -0,5 -60,6% --- 

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

*Não existem dados de 2020 
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A categoria de carnes e miudezas, comestíveis, salgadas ou em salmoura, secas ou fumadas; farinhas e pós comestíveis, de carnes ou de miudezas ocupa os últimos lugares 

nas importações de Macau, possuindo, também, um valor baixo no consumo da população, que apresenta um consumo per capita anual de 4,8 kg (Food and Agriculture 

Organization, 2013).  

No período entre 2018 e 2019 Macau apresentou um aumento de 11,9% no valor das importações, podendo sugerir que o consumo desta categoria de carne também está a 

aumentar. Em 2019, Macau apresentou a seguinte ordenação de importação:  

➢ “pernas, pás e respetivos pedaços, não desossados, de suínos, salgados ou em salmoura, secos ou fumados” (021011) - que representou 39% do total das importações, 

tendo apresentado o maior aumento no valor das importações, de 42,5%, entre 2018 e 2019; 

➢ “barrigas (entremeadas) e seus pedaços, da espécie suína, salgados ou em salmoura, secos ou fumados” (021012) - com uma quota de 35,6%, tendo apresentado um 

decréscimo de 11,2% no valor das importações; 

➢ “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 18% do total. 

É possível denotar que Macau importa principalmente carnes e miudezas comestíveis salgadas de carne de suínos, apresentando ainda importação da tipologia “outras” 

(021099) com uma quota de 7% para o mercado e “carnes de bovinos, salgadas ou em salmoura, secas ou fumadas” (021020) que representou apenas 0,4%, tendo 

apresentado um decréscimo de 28,6% no valor das importações, comparando com 2018.  

Como fornecedores, a China fornece mais de metade das importações de Macau nesta categoria (54,7% do total), seguindo-se Portugal (13%) e Hong Kong (10,2%).  

 

 

 

 

 

 

http://www.fao.org/faostat/en/#data/CL
http://www.fao.org/faostat/en/#data/CL
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Quadro 8 Importações e exportações de carne e miudezas, comestíveis, salgadas ou em salmoura em Macau // Valores em milhões de euros 
 

CÓDIGO TIPOLOGIA 

2018 2019 * 
EVOLUÇÃO  

(18 – 19) 

IMPORT EXPORT SALDO 

EUR 

IMPORT EXPORT SALDO 

EUR 
IMPORT EXPORT 

VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % 

0210 

Total - Carnes e miudezas, comestíveis, salgadas ou em salmoura, 

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

miudezas 

2,5 100,0 0 0 -2,5 2,8 100,0 0 0 -2,8 10,9% --- 

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

ou em salmoura, secos ou fumados 
0,7 30,3 0 0 -0,7 1,1 39,0 0 0 -1,1 42,5% --- 

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

em salmoura, secos ou fumados 
1,1 44,5 0 0 -1,1 1,0 35,6 0 0 -1,0 -11,2% --- 

021019 

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

pernas, pás e respetivos pedaços, não desossados, barrigas 

"entremeadas" e seus pedaços) 

0,4 17,3 0 0 -0,4 0,5 18,0 0 0 -0,5 15,4% --- 

021020 Carnes de bovinos, salgadas ou em salmoura, secas ou fumadas 0,0 0,6 0 0 -0,0 0,0 0,4 0 0 -0,0 -28,6% --- 

021099 Outras 0,2 7,3 0 0 -0,2 0,2 7,0 0 0 -0,2 6,7% --- 

Fonte: International Trade Centre (ITC) 
Acedido em março de 2021 
*Não existem dados de 2020 

 

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

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

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

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

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

Macau possui uma importância muito reduzida na estrutura do comércio internacional português de bens, no entanto, a proximidade e implementação da cultura portuguesa 

constitui um fator favorável para a consolidação do relacionamento com o mercado. No que respeita às trocas comerciais de carne entre Portugal e Macau, pode dizer-se que 
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Portugal ocupa uma posição de destaque, ocupando o 13.º lugar como fornecedor, já Macau ocupa o 21.º lugar enquanto cliente de Portugal. Tal como foi referido no 

capítulo anterior, Macau não apresenta exportação de carne.  

Os principais produtos de carne transacionados para Macau incluem a carne de suínos que ocupa a 1.ª posição, seguindo-se carnes e miudezas, comestíveis, salgadas ou 

em salmoura, secas ou fumadas; farinhas e pós comestíveis, de carnes ou de miudezas em 2.º, a carne de bovinos congelada em 3.º lugar, carne de aves em 4º e carne das 

espécies ovina e caprina em 5º lugar, não apresentando exportação de carne de bovinos fresca ou refrigerada. 

No que se refere, em específico, a cada categoria de carne, através do Quadro 9, é possível verificar as trocas comerciais de carne de animais da espécie bovina com Macau, 

verificando-se apenas trocas de carne de bovinos congelada, justificadas pelas questões logísticas de como exportar carne para Macau.  

De 2019 para 2020, denotou-se um aumento significativo das exportações desta categoria, em 143,4%, com Portugal a ocupar o 11.º lugar enquanto fornecedor de Macau 

de carne de bovinos congelada.  

Assim Portugal exporta maioritariamente “carnes desossadas de bovinos congeladas” (020230) que representou 79,2% do total das exportações em 2019, e “carnes de 

bovinos, não desossadas congeladas (exceto carcaças e meias carcaças)” (020220) com uma quota de 20,8% para o mercado.  

Portugal não exporta a tipologia “carcaças e meias carcaças, de bovinos, congeladas” (020210), no entanto, verificou-se na secção anterior, que Macau não importa, 

tradicionalmente, esta tipologia.  
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Quadro 9 Trocas comerciais de carne de animais da espécie bovina entre Portugal e Macau // 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 0 0 0 0 0 0 0 0 --- --- 

020110 Carcaças e meias carcaças, de bovinos, frescas ou refrigeradas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --- ---  

020120 
Carnes de bovinos, não desossadas, frescas ou refrigeradas 

(exceto carcaças e meias carcaças) 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --- ---  

020130 Carnes desossadas de bovinos, frescas ou refrigeradas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --- --- 

0202 Total - Carnes de animais da espécie bovina, congeladas 0 0 38,4 100,0 38,4 0 0 93,4 100,0 93,4 --- 143,4% 

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 2,8 7,2 2,8 0 0 19,5 20,8 19,5 --- 605,5% 

020230 Carnes desossadas de bovinos congeladas 0 0 35,6 92,8 35,6 0 0 73,9 79,2 73,9 --- 107,6% 

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

 

As trocas comerciais de carne de suínos – informação constante no Quadro 10 -, corresponde ao produto de carne mais exportado por Portugal para Macau, com Portugal 

a ocupar a 7.ª posição enquanto fornecedor de Macau. Por seu turno, Macau é o 11.º cliente de Portugal nesta categoria de carne.  

Apesar de Portugal possuir uma posição de destaque nas exportações de carne de porco, verificou-se que no período entre 2019 e 2020, se assistiu a uma diminuição 

significativa das exportações para Macau (-52,6%), que poderá ter sido motivada pela pandemia COVID-19 (em 20.JAN.2020, a OMS classificou o surto como Emergência de 

Saúde Pública de Âmbito Internacional). 
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Tal como acontece na categoria de carne de bovinos, a categoria de carne de porco congelada representa a tipologia dominante na estrutura de exportações. Assim, em 2020, 

foram observados os seguintes comportamentos: 

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

tipologia exportada, com uma quota de 86,9% para o mercado, tendo representado um dos maiores decréscimos no valor das exportações, calculado numa descida 

de 56,7%; 

➢ “pernas, pás e respetivos pedaços, não desossados, de animais de espécie suína, congeladas” (020322) - representa 9,3% do total, que contrariou a tendência de 

descida nas exportações, tendo apresentado um aumento de 96,1% entre 2019 e 2020; 

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

uma quota de 2,8% e evolução negativa de 0,6%; 

➢ Por fim, “carcaças e meias carcaças, de animais da espécie suína, congeladas” (020321) - representou apenas 1% do valor das importações, tendo registado uma 

diminuição significativa de 64,4% entre 2019 e 2020.  

Verificou-se, ainda que a tipologia “pernas, pás e respetivos pedaços, não desossados, de animais de espécie suína, frescos ou refrigerados” (020312) demostrou uma evolução 

positiva, com um aumento de 76,4% das exportações, no entanto, esta tipologia representa apenas 0,02% do total das exportações para Macau.  

No período em análise, Portugal não apresenta histórico de exportação de “carcaças e meias carcaças, de animais da espécie suína, frescas ou refrigeradas” (020311). 
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Quadro 10 Trocas comerciais de carne de animais da espécie suína entre Portugal e Macau // 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 1.161,5 100,0 1.161,5 0 0 550,2 100,0 550,2 --- -52,6% 

0203 Total - Carnes de animais da espécie suína, frescas, refrigeradas 0 0 15,4 1,3 15,4 0 0 15,4 2,8 15,4 --- -0,3% 

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

refrigeradas 
0 0 0 0  0 0 0 0 0 --- ---  

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

espécie suína, frescos ou refrigerados 
0 0 55,0 0,0 55,0 0 0 0,1 0,0 0,1 --- 76,4% 

020319 

Carnes de animais da espécie suína (exceto carcaças e meias 

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

frescas ou refrigeradas 

0 0 15,4 1,3 15,4 0 0 15,3 2,8 15,3 --- -0,6% 

0203 Total - Carnes de animais da espécie suína, congeladas 0 0 1.146,1 98,7 1.146,1 0 0 534,8 97,2 534,8 --- -53,3% 

020321 Carcaças e meias carcaças, de animais da espécie suína, congeladas 0 0 15,5 1,3 15,5 0 0 5,5 1,0 5,5 --- -64,4% 

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

espécie suína, congeladas 
0 0 26,1 2,3 26,1 0 0 51,2 9,3 51,2 --- 96,1% 

020329 

Carnes de animais da espécie suína (exceto carcaças e meias 

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

congeladas 

0 0 1.104,5 95,1 1.104,5 0 0 478,1 86,9 478,1 --- -56,7% 

Fonte: Instituto Nacional de Estatística (INE) 
Acedido em março de 2021 
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O Quadro 11, apresenta as trocas comerciais do grupo de carne das espécies ovina e caprina, que corresponde à categoria de carne com o valor mais baixo nas exportações 

de carne entre Portugal e Macau, no entanto, Portugal ocupa a 7.ª posição enquanto fornecedor, o que significa que os produtos portugueses possuem uma 

representatividade razoável no mercado. 

Macau é o 8.º cliente de Portugal de carne das espécies ovinas e caprinas, onde, no período compreendido entre 2019 e 2020, se verificou um aumento significativo no valor 

das exportações, em 143,9%, o que demonstra uma perspetiva de crescimento das trocas comerciais desta categoria entre ambos os países.  

Em 2020, Portugal exportou maioritariamente “carnes de caprinos, frescas, refrigeradas ou congeladas” (020450) que representou 76,5% das transações, tendo sido a 

tipologia que registou o maior aumento no valor das exportações. A categoria de carnes de animais da espécie ovina, congeladas representou 23,5% das exportações, sendo 

que Portugal não apresenta histórico de exportação de carnes de animais da espécie ovina, frescas ou refrigeradas.  

Assim, na carne de animais da espécie ovina congelada, destacam-se as seguintes tipologias e respetiva quota de mercado: 

➢ “carcaças e meias carcaças, de ovinos, congeladas (exceto borregos)” (020441) – 9,3%; 

➢ “carcaças e meias carcaças de borrego, congeladas” (020430) – 8,3%; 

➢ “carnes de ovinos, desossadas, congeladas” (020443) -5,8%. 

Mais uma vez, a categoria de carne congelada consagra o maior número de produtos exportados para Macau. 
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Quadro 11 Trocas comerciais de carne de animais das espécies ovina e caprina entre Portugal e Macau // 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 22,6 100,0 22,6 0 0 55,0 100,0 55,0 --- 143,9% 

 
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 10,5 46,4 10,5 0 0 12,9 23,5 12,9 --- 23,4% 

020430 Carcaças e meias carcaças de borrego, congeladas  0 0 2,0 8,7 2,0 0 0 4,6 8,3 4,6 --- 134,0% 

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

borregos) 
0 0 6,4 28,5 6,4 0 0 5,1 9,3 5,1 --- -20,1% 

020442 
Carnes não desossadas de ovinos (exceto carcaças e meias 

carcaças), congeladas 
0 0 2,1 9,2 2,1 0 0 0 0 0 --- -100,0% 

020443 Carnes de ovinos, desossadas, congeladas  0 0 0 0 0 0 0 3,2 5,8 3,2 ---  --- 

020450 
Total - Carnes de caprinos, frescas, refrigeradas ou 

congeladas 
0 0 12,1 53,6 12,1 0 0 42,1 76,5 42,1 --- 247,9% 

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 2.º produto de carne exportado para Macau, com Portugal a ocupar o 2.º lugar como fornecedor de Macau, ficando atrás da China. 

No âmbito desta categoria, no período entre 2019 e 2020, o valor das exportações manteve-se constante, com um ligeiro aumento de 0,3%, tendo contribuído para este 

aumento a tipologia “pernas, pás e respetivos pedaços, não desossados, de suínos, salgados ou em salmoura, secos ou fumados” (021011), com um aumento de 10,5%, sendo, 

também, a principal tipologia exportada (71,4% do total).  

Na estrutura das exportações, destaca-se, ainda, 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) que representa 25,5% do total e que registou uma diminuição de 1,2% nas trocas comerciais entre 2019 e 

2020, destacando-se também a tipologia “barrigas (entremeadas) e seus pedaços, da espécie suína, salgados ou em salmoura, secos ou fumados” (021012) com uma quota 

de 3,1% e que apresentou uma diminuição significativa de -65,3% no valor das exportações. 

Verifica-se assim que Portugal exporta principalmente carne e miudezas comestíveis de suínos. Ao contrário do que se observou em 2019, Portugal não exportou a tipologia 

“outras” (021099). 

Em jeito de conclusão, com a apresentação destes dados, foi possível perceber que Macau, apesar de possuir uma representatividade reduzida no comércio internacional de 

Portugal, é um mercado que procura produtos de carne do nosso país, onde se destaca, principalmente, a exportação de carne de porco e carne e miudezas comestíveis 

salgadas, especialmente de carne de suínos. No entanto, Portugal apresenta exportação de carne de bovinos e carne das espécies ovina e caprina o que demonstra uma 

abertura do mercado para a entrada de novos produtos vindos de Portugal. Macau importa principalmente grandes quantidades de carne congelada sendo também as 

principais tipologias que Portugal exporta. 

Macau assume o papel de plataforma sino-lusófona, facto que se reflete em montantes mais expressivos para as trocas comerciais com a China, Brasil e Portugal, que 

constituem importantes fornecedores de carne para a região. É importante referir que, em 2020, houve um aumento das trocas comerciais entre Portugal e Macau, mas que 

muitas das exportações se dirigem à China, no âmbito do acordo SEPA (Single Euro Payments Area), que permite a reexportação com vantagens de direitos aduaneiros em 

determinadas condições. Este facto salienta o papel de Macau enquanto porta de entrada para a introdução de produtos portugueses na China. 
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Quadro 12 Trocas comerciais de carne e miudezas, comestíveis, salgadas ou em salmoura entre Portugal e Macau // 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 0 125,2 100 125,2 0 0 125,5 100 125,5 --- 0,3% 

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

salgados ou em salmoura, secos ou fumados 
0 0 81,2 64,8 81,2 0 0 89,7 71,4 89,7 --- 10,5% 

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

salgados ou em salmoura, secos ou fumados 
0 0 11,4 9,1 11,4 0 0 4,0 3,1 4,0 --- -65,3% 

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 32,3 25,8 32,3 0 0 31,9 25,5 31,9 --- -1,2% 

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

fumadas 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --- ---  

021099 Outras 0 0 0,3 0,4 0,3 0 0 0 0 0 --- -100,0% 

Fonte: International Trade Centre (ITC) 
Acedido em março de 2021 
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A RAEM mantém relações comerciais com a União Europeia através do Acordo Comercial e de Cooperação, que abrange domínios do comércio, economia, ciência e tecnologia. 

Ao nível das transações comerciais, as partes concedem-se mutualmente ao tratamento de nação mais favorecida (Most Favoured Nation – MFN).  

Macau assinou acordos para evitar a dupla tributação com a China Continental, Portugal, Moçambique e Cabo Verde, e acordos de troca de informação fiscal com muitos 

outros países. Através do seu estatuto político, a economia de Macau está ligada à economia e ao comércio da China continental. Muitas políticas comerciais, incluindo 

acordos de livre comércio, dão-lhe acesso preferencial ao mercado chinês. Há pouco controlo governamental sobre as licenças de exportação e importação. Com Portugal, 

Macau mantém em vigor os seguintes acordos: Acordo de Cooperação Científica e Tecnológica; Acordo Quadro de Cooperação; Acordo sobre a Promoção e a Proteção 

Recíprocas de Investimentos; Convenção para Evitar a Dupla Tributação e Prevenir a Evasão Fiscal em Matéria de Impostos sobre o Rendimento. 

De um modo geral, em Macau as mercadorias podem ser importadas livremente, desde que estejam acompanhadas da documentação exigida para a categoria de produtos 

em causa, e após o controlo sanitário ou fitossanitário a efetivar, quando necessário, pelas entidades competentes. 

Para certos tipos de bens, é necessário solicitar uma autorização prévia para importação, sendo que os produtos que se destacam são animais vivos e produtos de origem 

animal (carnes de animais; peixes e crustáceos; leites; queijos e ovos; enchidos e produtos semelhantes). A importação de produtos de origem animal encontra-se sujeita a 

medidas de controlo sanitário por razões de saúde e segurança pública, devendo, então, ser acompanhadas pelos respetivos certificados. 

Assim, as empresas portuguesas que pretendam exportar produtos de origem animal, devem de questionar, previamente, junto da Direção-Geral de Alimentação e Veterinária 

(DGAV), sobre a possibilidade de realizarem operações de exportação. Portugal possui acordos com as autoridades competentes de Macau, onde para a exportação é utilizado 

um certificado generalista que, a sua utilização, pressupõe a emissão de um Termo de Responsabilidade por parte do Operador quanto ao destino da mercadoria.  

De acordo com a DGAV, para exportar para Macau, as carnes terão que ser provenientes de animais abatidos sob supervisão oficial, que foram sujeitos a inspeção veterinária 

imediatamente antes e depois do abate, tendo sido considerados isentos de doenças contagiosas e que essas carnes apresentam boas condições de salubridade e estão 

próprias para consumo humano.  

O Quadro 13 apresenta os procedimentos gerais de exportação de carne entre Portugal e o Macau. 

https://www.dgav.pt/comerciointernacional/conteudo/exportacao-para-paises-terceiros/generos-alimenticios-e-subprodutos-de-origem-animal/generos-alimenticios-de-origem-animal/requisitos-para-exportacao/macau/
https://www.dgav.pt/comerciointernacional/conteudo/exportacao-para-paises-terceiros/generos-alimenticios-e-subprodutos-de-origem-animal/generos-alimenticios-de-origem-animal/requisitos-para-exportacao/macau/
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1ª FASE

Conhecimento das Condições para Exportação

O operador deve obter antecipadamente 
informação sobre as condições específicas de 

exportação do produto pretendido para o 
mercado, junto das Direções de Serviços de 

Alimentação e Veterinária Regionais e Regiões 
Autónomas (DSAVR / RA) da DGAV ou através do 

seu importador

Caso existam condições específicas de exportação, 
o operador deve respeitar e cumprir as exigências 
incluindo os critérios microbiológicos, químicos e 

outros que possam ser diferentes dos requisitos da 
União Europeia, e executar os respetivos ensaios 

laboratoriais e/ou procedimentos solicitados 
previamente à exportação

2ª FASE

Solicitação da Emissão de Certificado para Acompanhamento do Produto a Exportar

O operador interessado deve remeter à respetiva DSAVR/RA, o requerimento para emissão do certificado, 
devidamente preenchido,assinado e carimbado, e remeter por via eletrónica em formato editável os respetivos 

anexos aos requerimentos, que contêm os elementos necessários para a emissão do certificado

No caso dos géneros alimentícios de origem animal, deve ser remetido o Modelo 1136/DGAV, preenchido, assinado e 
carimbado, e o respetivo modelo de Operador do modelo de certificado aplicável, em formato editável,  que será 

disponibilizado pela DSAVR contactada

O requerimento e repetivos anexos, devem ser remetidos para a DSAVR/RA com a antecedência de pelo menos 48 
horas, antes da pretendida emissão do certificado

Sempre que seja solicitado pela DSAVR/RA, o operador deve fornecer a informação e/ou documentação adicional 
pertinente para a emissão do certificado. Os locais de produção, de transformação e de armazenagem do produto a 
certificar, devem cumprir com os requisitos da legislação nacional da U.E. aplicáveis, particularmente em matéria de 

licenciamento e/ ou aprovação bem como os requisitos específicos do país de destino (caso existam)

O operador deve indicar o local, a data e o horário a partir do qual a mercadoria estará disponível para a realização da 
inspeção ao produto por parte dos Serviços Veterinários da DSAVR/RA, conforme requerimento

Após a confirmação de que são cumpridos os requisitos (nacionais e/ou do país de destino conforme aplicável) e da 
conformidade documental, de identidade e física do produto, os Serviços Veterinários da DSAVR/RA poderão emitir o 

respetivo certificado sanitário de exportação

Quadro 13 Procedimentos gerais de exportação 

 

Fonte: Direção-Geral de Alimentação e Veterinária 
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Macau, por ser uma Região Administrativa Especial, é tratada pela UE como território aduaneiro independente e autónomo da China. Por ser considerada um porto franco, 

em Macau não são cobrados direitos aduaneiros na importação de mercadorias, sendo apenas necessário o pagamento do Imposto de Consumo, que incide não só sobre os 

bens produzidos localmente, como também sobre determinadas mercadorias importadas (bebidas espirituosas e tabaco).  

 

 

 

 

 

 

  

https://www.io.gov.mo/pt/entities/admpub/rec/121018
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ENTIDADES MORADA TELEFONE EMAIL | WEBSITE 

Embaixada de Portugal na China 

8, Dong Wu Jie, San Li Tun, Chaoyang 

District,  

Beijing 100600 

(+86) 010 6532 4798  

(+86) 010 6532 9303 

(+86) 010 6532 3242 

E-mail: pequim@mne.pt  | sconsular.pequim@mne.pt  

Website: pequim.embaixadaportugal.mne.gov.pt/   

Embaixada da República Popular 

da China na República 

Portuguesa 

Rua do Pau da Bandeira, Nº 11-13, Lapa, 

1200-756 Lisboa 
(+351) 213 928 430 

E-mail: Chinaemb_pt@mail.mfa.gov.cn  

Website: http://pt.china-embassy.org/pot/  

Consulado-Geral de Portugal em 

Macau e Hong Kong 

Rua Pedro Nolasco da Silva 45,  

Macau 

(+853) 283 56660 

(+853) 283 56661 

(+853) 283 56662 

E-mail: macau@mne.pt  

Website: https://cgportugal.org/pt/home  

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 - 

Escritório de Macau 

Edifício São Rafael 

Rua Pedro Nolasco da Silva, 45, 2º andar (+853) 287 28300 
E-mail: aicep.macau@portugalglobal.pt 

Website: www.portugalglobal.pt 

mailto:pequim@mne.pt
mailto:sconsular.pequim@mne.pt
https://pequim.embaixadaportugal.mne.gov.pt/pt/
mailto:Chinaemb_pt@mail.mfa.gov.cn
http://pt.china-embassy.org/pot/
mailto:macau@mne.pt
https://cgportugal.org/pt/home
mailto:aicep@portugalglobal.pt
http://www.portugalglobal.pt/
mailto:aicep.macau@portugalglobal.pt
http://www.portugalglobal.pt/


  

35 

ENTIDADES MORADA TELEFONE EMAIL | WEBSITE 

Câmara de Comércio e Indústria 
Luso-Chinesa 

Alameda Dr. Carlos d’Assumpção, 263 

Edifício China Civil Plaza, 20º andar,  

NAPE, Macau 
(+853) 287 27362 

E-mail: ccilcmo@macau.ctm.net 

Website: https://ccilc.pt/  

Rua Rosa Araújo, 30, 4ºDto,  

1250-195 Lisboa (+351) 21 793 42 84 
E-mail: geral@ccilc.pt  

Website: https://ccilc.pt/ 

Associação Comercial 
Internacional para os Mercados 

Lusófonos – ACIML 

Alameda Dr. Carlos d’Assumpção nº 263 

Edifício China Civil Plaza, 20º andar, Salas 

A-P 

Macau 

(+853) 287 57962 E-mail: aciml@aciml.org.mo  

Associação dos Exportadores e 

Importadores de Macau 

Av. do Infante D. Henrique, 60-62 

Centro Comercial Central, 3º andar 

Macau 

(+853) 285 53187 

(+853) 283 75859 

E-mail: aeim@macau.ctm.net  

Website: www.macauimport.com  

 

  

mailto:ccilcmo@macau.ctm.net
https://ccilc.pt/
mailto:geral@ccilc.pt
https://ccilc.pt/
mailto:aciml@aciml.org.mo
mailto:aeim@macau.ctm.net
http://www.macauimport.com/
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BUSINESS ENVIRONMENT RANKINGS (THE ECONOMIST INTELLIGENCE UNIT) 

CONSUMO DE CARNE PER CAPITA 

CORRUPTION PERCEPTIONS INDEX 2019 (TRANSPARENCY INTERNATIONAL) 

DADOS GERAIS- MACAU  

DISTÂNCIA PORTUGAL A MACAU   

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) 

INDICADORES MACROECONÓMICOS DO WORLD BANK 

MERCADO – MACAU (PORTUGALEXPORTA, AICEP) 

PERFIL DO MERCADO – MACAU 

THE GLOBAL COMPETITIVENESS REPORT 2019 (WORLD ECONOMIC FORUM)  

VISÃO GERAL DO MERCADO DE MACAU (FOODEXPORT) 

AMBIENTE DE NEGÓCIOS EM MACAU (INSTITUTO DE PROMOÇÃO DO COMÉRCIO E DO INVESTIMENTO DE MACAU - IPIM) 

A GASTRONOMIA MACAENSE ATRAVÉS DOS TEMPOS 

ARTIGO IV COM A REPÚBLICA POPULAR DA CHINA – REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU 

BUSINESS ETIQUETTE, LANGUAGE AND CULTURE (DOING BUSINESS IN HONG KONG AND MACAU)  

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

https://www.iberglobal.com/files/business_climate_eiu.pdf
https://www.helgilibrary.com/indicators/meat-consumption-per-capita/
https://www.transparency.org/files/content/pages/2019_CPI_Report_EN.pdf
https://taxsummaries.pwc.com/macau-sarv
http://www.distanciascidades.com/distancia-portugal-macau-52822.html
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
https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD?locations=CA
https://myaicep.portugalexporta.com/mercados-internacionais/mo/macau?setorProduto=-1
https://www.nordeatrade.com/en/explore-new-market/macau/trade-profile?vider_sticky=oui
http://www3.weforum.org/docs/WEF_TheGlobalCompetitivenessReport2019.pdf
http://www3.weforum.org/docs/WEF_TheGlobalCompetitivenessReport2019.pdf
https://www.foodexport.org/export-insights/market-and-country-profiles/hong-kong-country-profile
https://www.ipim.gov.mo/pt-pt/negocios-e-investimento/macao-business-environment/
https://cronicasmacaenses.files.wordpress.com/2013/04/maria-joc3a3o-ferreira-conferc3aancia-gastronomia-macaense-atravc3a9s-dos-tempos-vesc3a3o-actualizada.pdf
https://www.imf.org/pt/News/Articles/2019/05/07/pr19153-macao-imf-executive-board-concludes-2019-article-iv-consultation
http://www.hongkongandmacau.doingbusinessguide.co.uk/the-guide/business-etiquette,-language-and-culture/
https://www.gee.gov.pt/en/documentos/publicacoes/estatisticas-de-comercio-bilateral/macau/1641-comercio-internacional-de-portugal-com-macau/file
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DOING BUSINESS MACAU 

FICHA DE MERCADO – CHINA (GABINETE DE PLANEAMENTO E POLÍTICAS) 

FICHA DE MERCADO - MACAU (AICEP) 

GUIA PRÁTICO CAPACITAÇÃO PARA A INTERNACIONALIZAÇÃO CARNES E ENCHIDOS 

INFORMAÇÃO SEGURANÇA ALIMENTAR (GOVERNO DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU) 

MACAU FOOD RETAIL INDUSTRY 

MACAU - UMA PONTE NA RELAÇÃO ECONÓMICA ENTRE A CHINA E OS PAÍSES DE LÍNGUA PORTUGUESA (AICEP) 

PORTUGAL - ACORDOS BILATERAIS CELEBRADOS NA ÁREA ECONÓMICA (AICEP) 

RELAÇÕES ENTRE MACAU E OS PAÍSES DE LÍNGUA PORTUGUESA (IPIM) 

REQUISITOS PARA EXPORTAÇÃO (POR DESTINO): MACAU (DIREÇÃO GERAL DE ALIMENTAÇÃO E VETERINÁRIA -DGAV) 

ROTEIRO EXPORTAÇÃO AGROALIMENTAR (GLOBALAGRIMAR)  

BEEF CONSUMPTION ACROSS ASIA IS EXPECTED TO ACCELERATE 

ECONOMIC GROWTH IN ASIA TO FUEL MEAT CONSUMPTION 

FOOD TRENDS IN HONG KONG AND MACAU 

MACAU EMBRACES VEGETARIAN TREND WITH NEW RESTAURANTS 

ROTAS DA SEDA. NOVAS OPORTUNIDADES PARA EMPRESAS PORTUGUESAS NA CHINA (DINHEIROVIVO) 

THE ASIAN-PACIFIC GOAT MEAT MARKET TO RETAIN ROBUST GROWTH 

 

 

https://www.austrade.gov.au/australian/export/export-markets/countries/macau/doing-business
https://www.gpp.pt/images/gam/2/fi/China.pdf
https://www.portugalglobal.pt/PT/Biblioteca/LivrariaDigital/MacauCLAM.pdf
https://www.cim-ttm.pt/cimttm/uploads/document/file/233/carnes_e_enchidos.pdf
https://www.foodsafety.gov.mo/c/news/detail/f880e081-c3f9-4f56-bef9-c809b75ab996
https://apps.fas.usda.gov/newgainapi/api/report/downloadreportbyfilename?filename=Retail%20Foods%20-%20Macau%20Food%20Retail%20Industry_Macau_Hong%20Kong_8-7-2018.pdf
https://portugalglobal.pt/PT/RevistaPortugalglobal/2017/Documents/Portugalglobal_n95.pdf
https://www.portugalglobal.pt/PT/Biblioteca/LivrariaDigital/AcordosBilateraisCelebradosPortugal.pdf
https://m.ipim.gov.mo/pt-pt/market-information/comunidade-de-paises-de-lingua-portuguesa/relacoes-entre-macau-e-paises-de-lingua-portuguesa/
https://www.dgav.pt/comerciointernacional/conteudo/exportacao-para-paises-terceiros/generos-alimenticios-e-subprodutos-de-origem-animal/generos-alimenticios-de-origem-animal/requisitos-para-exportacao/macau/
https://www.gpp.pt/images/gam/3/RoteiroAgroalimentar.pdf
https://www.euromeatnews.com/Article-Beef-consumption-across-Asia-is-expected-to-accelerate/3996
https://www.mla.com.au/prices-markets/market-news/2020/consumption-growth-in-asia-to-fuel-meat-consumption/
https://guide.michelin.com/mo/en/macau-region/macau/article/features/2019-food-trends-hong-kong-macau
https://www.scmp.com/destination-macau/article/1935662/macau-embraces-vegetarian-trend-new-restaurants
https://www.dinheirovivo.pt/economia/rotas-da-seda-novas-oportunidades-para-empresas-portuguesas-na-china-12891154.html
https://www.globaltrademag.com/the-asian-pacific-goat-meat-market-to-retain-robust-growth/


 

 

 


