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A Polónia é considerada o maior país, em termos populacionais e de superfície, do conjunto dos países da Europa Central e Oriental que aderiram à União Europeia (UE) 

em 2004, e é, atualmente, o sexto maior país da UE em termos de população. A transição da Polónia de uma economia estatal, de planificação central, para uma economia 

de mercado, de livre iniciativa, foi um processo bastante rápido e gerador de alguma instabilidade, mas assegurou o desenvolvimento socioeconómico do país. De facto, a 

Polónia emergiu como um mercado dinâmico nos últimos 25 anos, tendo-se tornado num ator importante na Europa, ocupando o décimo lugar como maior economia da UE.  

A entrada na UE, permitiu tornar a sua economia mais aberta ao exterior, constituindo uma plataforma importante para outros mercados da região. A Polónia possui uma 

localização geográfica estratégica que beneficia do processo da deslocalização de empresas alemãs, e de outros parceiros comunitários, para mercados com mão-de-obra 

qualificada e menores custos salariais, o que lhes permite minimizar a concorrência da China e da Índia.  

É um importante mercado para a incorporação de bens de equipamento e de bens de consumo, onde o fator qualidade/preço é determinante. Para além disso, a Polónia 

constitui-se ainda como uma importante plataforma para outros mercados da região, possuindo infraestruturas bastante desenvolvidas para o transporte de mercadorias e 

pessoas entre os mercados da Europa Central e de Leste.  

A Polónia é o país cujo PIB per capita se tem aproximado mais rapidamente do da média da UE, devido ao facto de o país dispor de uma mão-de-obra escolarizada, estar 

próxima do mercado alemão e ter um mercado interno significativo.  

Quadro 1 Fatores económicos Polónia 
 

Indicadores Valor 2020 (e) 

Produto Interno Bruto (PIB)  478,5 Mil Milhões € 

PIB per capita 12.606,00 € 

PIB Taxa de Crescimento 

Anual 
-3,6% 

Taxa de Inflação 3,3% 

Taxa de Desemprego 3,8% 

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



  

3 

Tendo em conta os setores económicos, o setor dos serviços é o que tem uma maior representatividade no PIB do país (57,6%) e emprega 59% da população ativa. Este setor 

tem apresentado grande expansão nos últimos anos, principalmente nos serviços financeiros, logística, tecnologias de informação e turismo, sendo que, foi neste último 

setor, que se sentiu de forma mais agressiva os efeitos negativos da pandemia COVID-19. 

O setor industrial representa 28,6% do PIB e emprega 32% da população ativa. A indústria de transformação representou 17% do PIB da Polónia, destacando-se ainda a 

fabricação de máquinas, telecomunicações, meio ambiente, transporte, construção e processamento industrial de alimentos. A indústria de automóveis da Polónia é 

principalmente voltada para o comércio externo, sendo que foi o setor doméstico mais atingido pela pandemia.  

O setor agrícola é o que possui uma menor representatividade (2,3% do PIB) e é responsável por empregar 9% da população. Na Polónia mais de 60% da área total é ocupada 

pela agricultura, tornando o país geralmente autossuficiente em termos de abastecimento alimentar. Possui ainda uma abundância em recursos naturais e minerais.  

Em 2019, verificou-se um crescimento do PIB de 4,5%, sendo que é esperado que a economia possa registar uma contração de 3,6% em 2020 atendendo ao impacto da rápida 

disseminação do novo coronavírus no país e a nível global. A participação no PIB das indústrias mais criticamente ameaçadas pelos efeitos da pandemia COVID-19 (transporte 

de pessoas, hotelaria, gastronomia, turismo, desporto e cultura) tem sido das mais baixas na Europa (abaixo de 10-15%). A taxa de desemprego tem sido estruturalmente 

baixa (3,5% em 2019), no entanto, espera-se que a situação se agrave devido aos efeitos da crise da pandémica anteriormente referida.  
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A Polónia possui uma localização estratégica uma vez que se situa a “meio caminho” entre Paris e Moscovo e entre Estocolmo e Budapeste, e possui portos importantes que 

se ligam ao Mar do Norte através do Mar Báltico, constituindo-se assim como uma plataforma importante para o comércio internacional. Em 2019, as importações e 

exportações, representaram em conjunto cerca de 102% do PIB, evidenciando a importância das trocas comerciais para o país.  

Assim, neste contexto, em 2019, a Polónia posicionou-se no 23º lugar no ranking das exportações mundiais, ficando próxima de países como a Arábia Saudita (24.º), Tailândia 

(25.º), Malásia (26.º), Brasil (27.º) e República Checa (28.º). No ranking mundial de importadores, o país situou-se no 21.º lugar, ficando próximo de mercados como Rússia 

(22.º), Tailândia (23.º), Austrália (24.º), Malásia (25.º) e Turquia (26.º).  

Desde a entrada na UE, as exportações da Polónia aumentaram mais de 30%, tendo mantido uma balança comercial estruturalmente negativa, no entanto, nos últimos anos 

essa tendência inverteu. Em 2019, o país exportou cerca de 224 mil milhões de euros e importou cerca de 220 mil milhões de euros, apresentando, assim, um saldo comercial 

positivo de mais de 4 mil milhões de euros. Em 2020, segundo o International Trade Centre (ITC), quer as importações quer as exportações, apresentaram um aumento 

significativo de 4% e 8%, respetivamente. Fica assim evidente que, não obstante os efeitos da pandemia a nível global, a Polónia manteve uma boa e estável posição nas suas 

trocas comerciais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro 2 Balança Comercial de Bens da Polónia 

Indicadores 
2019 

(Mil Milhões €) 

2020 

(Mil Milhões €) 

Exportações (E) 225,0 237,5 

% Exportações no PIB 55,5% 58,6% 

Importações (I) 220,3 225,3 

% Importações no PIB 50,8% 51,9% 

Saldo (E - I) 4,7 12,2 

Posição no “ranking” mundial 

Como exportador 23.º 17.º * 

Como importador 21.º 16.º * 
 

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

*Dados provisórios  
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Relativamente aos principais clientes, destaca-se a Alemanha, que absorveu no ano de 2020, 28,9% das exportações, seguido da República Checa (5,8%), Reino Unido (5,7%), 

França (5,6%) e Itália (4,3%). Em conjunto, estes países representaram cerca de 50% do valor das exportações.  

Nas exportações por produtos, e reportando igualmente a 2020, as máquinas e equipamentos mecânicos representam o bem mais exportado, representando 13,5% do total, 

seguindo-se as máquinas e equipamentos elétricos (12,6%), veículos automóveis e outros veículos terrestes (9,7%), mobiliário, aparelhos de iluminação (5,4%) e plástico e 

suas obras (4,8%). 

No que respeita os principais fornecedores, os mercados que se destacam são a Alemanha (27,5%), China (10,4%), Países Baixos (6,1%), Itália (5%) e Rússia (4,4%). Assim, 

pode ser observado que a Alemanha é um importante parceiro da Polónia, influenciando diretamente a economia do país. 

 No que se refere às importações, as máquinas e equipamentos mecânicos e elétricos ocuparam as duas primeiras posições em 2020, representando, respetivamente, 13,2% 

e 14% do valor global, seguindo-se os veículos automóveis e outros veículos terrestes (8,3%), plástico e suas obras (5,8%) e combustíveis e óleos minerais (5,3%). 

Figura 1 Principais clientes da Polónia (2020) Figura 2 Principais fornecedores da Polónia (2020) 
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Fonte: International Trade Centre (ITC) 
Acedido em março de 2021 
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Portugal e Polónia possuem laços comerciais e económicos bastante fortes e consolidados. De facto, este é o maior mercado de investimento para Portugal na Europa Central 

e de Leste, denotando-se um crescimento das exportações para o país ao longo dos anos, o que salienta o potencial do mercado para as empresas portuguesas.  

As marcas portuguesas são reconhecidas de forma positiva na Polónia, tendo para tal contribuído a Jerónimo Martins e a Eurocash, no retalho alimentar, e o Millenium BCP, 

na área bancária. Os consumidores polacos veem as marcas portuguesas, e consequentemente os seus produtos, de uma forma positiva pois associam a estes uma imagem 

de qualidade e confiança.  

Em 2020, a Polónia foi o 10.º cliente de Portugal (representando 1,2% do total das exportações) e o 11.º fornecedor (1,4% do total das importações). Segundo o ITC, em 

termos da balança comercial da Polónia, em 2020, Portugal posicionou-se como o 26.º cliente, e na posição 38.º enquanto fornecedor. Apesar do saldo da balança comercial 

com a Polónia ser negativo, a verdade é que o mercado polaco é muito importante para Portugal. 

Ao nível das importações portuguesas de produtos da Polónia, as máquinas e aparelhos elétricos situam-se 

na primeira posição, com 27,2% do total, seguindo-se mercadorias e produtos diversos (15,6%), veículos e 

outro material de transporte (15,2%) e produtos químicos (10,9%).  

Dos produtos portugueses exportados para a Polónia, destacam-se as máquinas e aparelhos elétricos 

(20,2%), veículos e outro material de transporte (19,7%) e pastas de madeira e outras matérias fibrosas 

(10,2%). 

Em 2008, foi fundada a Câmara de Comércio Bilateral Polónia-Portugal (PPCC). A PPCC tem como principal 

objetivo a promoção e desenvolvimento das relações económicas, comerciais e empresariais entre Portugal 

e a Polónia. A PPCC desenvolve as suas atividades em prol do desenvolvimento das relações económicas 

entre ambos os países; trabalhando para atrair investidores portugueses para a Polónia e vice-versa, 

favorecer uma contínua melhoria da competitividade e facilitar o acesso dos empresários portugueses e 

polacos a novos mercados. 

 

 

 

  

Quadro 3 Comércio internacional de mercadorias Portugal com 
Polónia 

INDICADORES 
2019 

(Milhões €) 

2020 

(Milhões €) 

Importações (E) 1.014,9 1.108,9 

Exportações (I) 781,1 730,9 

Saldo (E - I) -233,8 -378,0 

Peso do mercado em Portugal 

Importações 1,3% 1,4% 

Exportações 1,3% 1,2% 

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

 

  

Preparar uma excelente 
apresentação do produto 

ou projeto. É conveninente 
estabelecer contactos 

antecipados, por email ou 
telefone, de forma a 

apresentar a empresa de 
forma sucinta mas 

concreta. 

Ter um plano mas não 
chegar ao mercado com 

uma estratégia de entrada 
rígida e pré-concebida. 

Adotar uma atitude flexível 
e adaptar-se às 
oportunidades 
apresentadas.

É aconselhável recorrer 
aos serviços de uma 

entidade, consultor/agente 
local que facilite o acesso 

às empresas. 

Tendo em conta as 
distâncias, não é 

aconselhável marcar mais 
de duas/três reuniões por 

dia.

A pontualidade é muito 
valorizada. É aconselhável 
marcar reuniões com uma 

certa antecedência. 

Profissionalmente o 
comportamento dos 

polacos pode ser algo 
distante, frio e um pouco 

rígido, enquanto nas 
relações pessoais são 
hospitaleiros e sociais. 

Fazer acompanhar a 
correspondência de 

brochuras e folhetos, com 
informação em língua 

inglesa ou 
preferencialmente em 

língua polaca.

Durante as negociações 
deve estar bem preparado 
para responder a todas as 

questões e executar os 
acordos em pormenor e 

respeitar os 
compromissos. Fazer 

contratos de negócios por 
escrito. 

Para vender no mercado 
polaco é necessário ter 

uma presença regular ou 
permanente no país, seja 

através de viagens de 
negócio frequentes ou 

uma sucursal comercial. 

Avaliar corretamente o 
cliente e as condições de 
pagamento a acordar. Os 
prazos normalmente são 

de 60 a 90 dias. 
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A entrada da Polónia na União Europeia, permitiu não só abrir o mercado interno à globalização, como também, ao nível do setor alimentar, permitiu disponibilizar às 

empresas um mercado de 400 milhões de potenciais consumidores. De facto, o setor agroalimentar constitui um dos setores-chave para a economia na Polónia, sendo 

considerado o 8º exportador de produtos alimentares da Europa. Os seus produtos caracterizam-se por possuir uma preocupação com a saúde e com o ambiente, recorrendo 

a uma quantidade limitada de produtos químicos.  

A Polónia é considerada um produtor importante ao nível da Europa, mas também ao nível mundial, no que diz respeito a produtos agrícolas, hortícolas assim como produtos 

de origem animal. No que diz respeito ao setor da carne, a Polónia ocupa o 7º lugar no ranking de exportador a nível mundial, e o 14º como importador, mostrando uma 

posição forte no panorama mundial.  

Na Polónia o mercado gourmet apresenta um potencial de desenvolvimento, influenciado pelo poder de compra dos consumidores, acesso a novos ingredientes, adoção de 

padrões de consumo da Europa Ocidental, e, tal como já foi referido anteriormente, a maior preocupação com a saúde e cuidados com o meio ambiente. Em termos da 

estrutura de consumo no setor alimentar, as carnes e os produtos derivados de carne ocupam o primeiro lugar, seguido dos lacticínios e bebidas.  

Na verdade, apesar de o setor das carnes ser bastante importante na Polónia, ao longo dos últimos anos, tem-se assistido a uma diminuição do consumo de carne por parte 

dos consumidores polacos. De facto, constatou-se uma diminuição de 20% do consumo de carne em 2019, comparado com o ano de 2018, relacionado com preocupações 

com a saúde, ambiente e bem-estar animal, que se intensificaram com a pandemia da COVID-19. Verifica-se, então, uma tendência para o consumo de produtos naturais, 

obrigando a alguns dos maiores produtores de carne da Polónia a expandirem o seu portefólio de produtos para opções à base de carne de origem vegetal. Este facto é 

apoiado pelo crescimento constante do poder de compra dos consumidores polacos que criam boas perspetivas para os exportadores de produtos orgânicos, sendo 

importante prestar atenção à requisição de certificados para este tipo de produtos.  

No geral, no caso da produção animal, os fatores importantes que afetam a qualidade e segurança da carne e produtos derivados, incluem: nutrição, saúde e bem-estar 

animal, condições de transporte e abate. O aumento da preocupação com a saúde por parte dos consumidores polacos, leva a que o uso de antibióticos e hormonas na carne 

sejam vistos como algo negativo, que afeta a qualidade desses produtos, fazendo com que alimentos produzidos num ambiente natural apresente mais valor na sua qualidade 

como também no seu valor nutricional. De facto, tem-se assistido ao aumento das vendas de alimentos ecológicos e ao aumento do número de consumidores “eco”, fruto da 

consciencialização ambiental, com os polacos a começarem a prestar mais atenção à composição e qualidade dos alimentos. O mercado de alimentos na Polónia é um mercado 

orientado para o futuro, devido à mudança de hábitos de consumo e melhoria da situação financeira das famílias. 

Das tendências do mercado polaco está também incluído o aumento de formatos e-grocery e online (mesmo em lojas locais e pequenos comerciantes) e aumento das compras 

online, que é uma tendência fortemente influenciada pela pandemia. É importante destacar a loja online “A Mesa”) que vende produtos portugueses, mostrando que as 

empresas portuguesas na Polónia estão atentas às mudanças no mercado e adaptam-se para responder às suas necessidades.  

https://amesa.pl/
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O consumidor polaco é, geralmente, sensível ao preço, sendo determinante o fator qualidade/preço. A apresentação de produtos de qualidade é essencial, sendo também 

importante para o consumidor, o preço, rapidez e conforto na compra, variedade de escolha que, atualmente, se prende com a oferta de produtos que tenham em atenção 

o bem-estar e sustentabilidade ambiental, e o atendimento. No geral, os consumidores polacos estão divididos em duas categorias: tradicionais (mais de 40 anos), que se 

caracteriza pelo consumo de produtos conhecidos e tradicionais; e os jovens (menos de 40 anos), que valorizam o consumo tradicional, mas mostram-se mais predispostos 

para experimentar outras gastronomias, onde se evidencia um aumento do consumo de alimentos de alta qualidade e valores nutritivos.  

Uma oportunidade para a colocação de produtos portugueses no mercado está ligada à crescente procura de produtos naturais e saudáveis. O nicho de mercado de produtos 

ecológicos e naturais na Polónia é considerado o subsector alimentar que mais tem crescido nos últimos anos. O mercado polaco começa a oferecer oportunidades de 

construção de um relacionamento comercial e posicionamento de produtos gourmet portugueses.  

As empresas produtoras, importadoras ou distribuidoras, presentes no mercado, oferecem produtos com certificação ecológica, como também produtos naturais, pouco 

transformados, fabricados à base de ingredientes de alta qualidade, sem conservantes, corantes, alergénios ou substâncias que provocam intolerâncias alimentares, como o 

glúten ou a lactose. O consumidor polaco reconhece cada vez mais este tipo de produtos, sendo valorizado a simplicidade da embalagem e a qualidade do produto natural. 

Na Polónia, a carne suína é a mais consumida, seguindo-se a carne de aves e a carne bovina ocupa o terceiro lugar. Ultimamente, têm surgido inúmeras steakhouses, com o 

consequente aumento do consumo de carne bovina, bem como a maior procura por carnes de melhor qualidade, o que constitui uma oportunidade para a entrada de novos 

produtos neste mercado. 

De facto, a carne suína é o produto mais importado pela Polónia e ocupa o 3.º lugar como produto mais exportado. A carne de bovino, fresca ou refrigerada é a 3.ª mais 

importada e ocupa o 2.º lugar como mais exportada pelo mercado. Como produto mais exportado, destaca-se a carne de aves, sendo este produto que ocupa o segundo lugar 

nas importações. Denota-se que a carne de ovelha ou cabra, fresca, refrigerada ou congelada ocupa os últimos lugares de produtos importados e exportados. Nos próximos 

pontos será analisado o consumo de carne das diferentes categorias, tendo por base as importações e exportações do país. 
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Nos últimos anos, tem-se assistido a um decréscimo no consumo de carne, devido, principalmente, a um menor consumo de carne bovina e a uma estabilização da carne de 

porco e carne de aves. De facto, a carne bovina ocupa o terceiro lugar no ranking de carne consumida pelos polacos, com um consumo per capita anual de 2,3 kg (Food and 

Agriculture Organization, 2013).  

Analisando a balança comercial de carne bovina, é possível observar que a Polónia apresenta um saldo positivo em todas as tipologias, demonstrando um valor bastante 

elevado ao nível das exportações, ocupando uma posição de destaque no panorama mundial como o sétimo maior exportador de carne bovina fresca ou refrigerada, e 

ocupa o 11.º lugar como exportador de carne de bovino congelada. 

Salienta-se, principalmente, as transações de carne bovina fresca ou refrigerada (0201) que ocupa a 2.ª posição como produto mais exportado pelo país, e o 3.º lugar nas 

importações. De 2019 para 2020, esta categoria registou uma diminuição tanto nas importações como nas exportações, de -4,8% e -0,9%, 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, 61,1% 

do total, sugerindo que é a tipologia de carne de preferência dos consumidores polacos, tendo, no período compreendido entre 2019 e 2020, apresentado um aumento de 

0,9% no valor das importações. Segue-se a tipologia “carnes de bovinos, não desossadas, frescas ou refrigeradas (exceto carcaças e meias carcaças)” (020120) com uma quota 

de 20,9% para este mercado, sendo esta a tipologia que mais contribuiu para a diminuição total do valor das importações, apresentando um decréscimo de 23,8%. Na última 

posição, encontra-se a tipologia “carcaças e meias carcaças, de bovinos, frescas ou refrigeradas” (020110), com uma correspondência de 18% do total, tendo apresentado 

um aumento de 5,7% no valor das importações.  

Na categoria carne de bovinos fresca ou refrigerada (0201), a Alemanha destaca-se como principal fornecedor representando 23,7% das importações do país, seguindo-se o 

Reino Unido (19,3%) e Irlanda (10,9%). 

Relativamente ao biénio 2019-2020, no que se refere às exportações de carne de bovinos fresca ou refrigerada (0201) destacam-se as tipologias de “carnes de bovinos, não 

desossadas, frescas ou refrigeradas (exceto carcaças e meias carcaças)” (020120) e “carnes desossadas de bovinos, frescas ou refrigeradas” (020130) que representaram 

47,8% e 43,3%, respetivamente, tendo, a última tipologia referida (020130), apresentado um aumento de 11,6% no valor das exportações, no período analisado, 

correspondendo à única tipologia a apresentar uma evolução positiva, com as restantes a apresentarem uma diminuição no seu valor.  

Na última posição encontra-se a tipologia “carcaças e meias carcaças, de bovinos, frescas ou refrigeradas” (020110) que representou apenas 8,8% do total. As exportações 

deste grupo de carne dirigem-se principalmente para Itália que representa 27,7% do total das transações comerciais do país, seguindo-se a Alemanha (19,3%) e Países Baixos 

(9,2%). 

O grupo da carne de bovinos congelada (0202), ocupa a 6º posição no ranking de produtos de carne mais importados pelo país e o 4.º lugar nas exportações, que, tal como 

se verificou na categoria de carne fresca ou refrigerada, apresentou uma evolução negativa, tando nas importações como exportações de -7,3% e -5%, respetivamente, entre 

2019 e 2020, no entanto, mantem uma balança comercial estruturalmente positiva. 
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Em relação às importações, e reportando a 2020: 

➢ a tipologia “carnes desossadas de bovinos congeladas” (020230) é a que representa a grande maioria de importações do país, com uma percentagem de 97,2% do 

total; 

➢ seguindo-se o subgrupo de “carnes de bovinos, não desossadas congeladas (exceto carcaças e meias carcaças)” (020220) com uma correspondência residual de 1,6%; 

➢ 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 1,2%, correspondendo à única tipologia a apresentar um aumento no valor das importações, entre 2019 e 2020, de 751,7%. 

Os Países Baixos apresentam-se como o maior fornecedor de carne de bovinos congelada, representando 28% do total das importações da Polónia, destacando-se também 

a Alemanha (19,7%) e a República Checa (17,9%).  

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

representa uma posição dominante de 83,9% do total, seguindo-se “carnes de bovinos, não desossadas congeladas (exceto carcaças e meias carcaças)” (020220) com uma 

correspondência de 10,2% e, por fim, o subgrupo “carcaças e meias carcaças, de bovinos, congeladas” (020210) que representa apenas 5,9% do total.  

A França é o principal cliente da Polónia, representando 14,2% do total das exportações de carne de bovinos congelada, seguindo-se a Alemanha (13,3%) e Israel (11%). É 

possível denotar que a Alemanha se apresenta como o principal parceiro comercial para a Polónia. 
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Quadro 5 Importações e Exportações de carne de animais da espécie bovina na Polónia // 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 
56,2 100,0 1.023,2 100,0 967,0 53,5 100,0 1.014,4 100,0 960,9 -4,8% -0,9% 

020110 Carcaças e meias carcaças, de bovinos, frescas ou refrigeradas 9,1 16,2 99,8 9,7 90,7 9,6 18,0 89,6 8,8 79,9 5,7% -10,2% 

020120 
Carnes de bovinos, não desossadas, frescas ou refrigeradas 

(exceto carcaças e meias carcaças) 
14,7 26,1 529,6 51,8 514,9 11,2 20,9 485,2 47,8 474,0 -23,8% -8,4% 

020130 Carnes desossadas de bovinos, frescas ou refrigeradas 32,4 57,6 393,8 38,5 361,4 32,7 61,1 439,6 43,3 406,9 0,9% 11,6% 

0202 Total - Carnes de animais da espécie bovina, congeladas 21,3 100,0 366,0 100,0 344,7 19,8 100,0 347,7 100,0 327,9 -7,3% -5,0% 

020210 Carcaças e meias carcaças, de bovinos, congeladas 0,0 0,1 18,0 4,9 18,0 0,3 1,2 20,5 5,9 20,3 751,7% 13,7% 

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

meias carcaças) 
1,0 4,8 65,0 17,8 64,0 0,3 1,6 35,5 10,2 35,2 -69,4% -45,4% 

020230 Carnes desossadas de bovinos congeladas 20,3 95,0 283,0 77,3 262,7 19,2 97,2 291,7 83,9 272,5 -5,2% 3,1% 

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

A carne suína é a mais consumida na Polónia, com um consumo per capita anual de 46,2 kg (FAO, 2013), ocupando o 1.º lugar no ranking da carne mais importada pelo 

país, e o 3.º como produto mais exportado. 

A Polónia apresenta um saldo da balança comercial negativo para a grande maioria das tipologias de carne de suíno, refletindo-se na sua posição de destaque a nível mundial 

como importador, ocupando o 5.º lugar nesta categoria, contribuindo com 5,1% do total das importações do mundo. No período compreendido entre 2019 e 2020, constata-

se que tanto as importações como exportações registaram uma contração de 9,3%. 
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Relativamente às importações, é possível verificar que existe uma preferência por carnes de animais da espécie suína, frescas, refrigeradas que representa o grande grupo 

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

➢ “carnes de animais da espécie suína (exceto carcaças e meias carcaças, pernas, pás e respetivos pedaços, não desossados)”, frescas ou refrigeradas (020319) 38,4%; 

➢ “pernas, pás e respetivos pedaços, não desossados, de animais de espécie suína, frescos ou refrigerados” (020312) – 27,5%;  

➢ “carcaças e meias carcaças, de animais da espécie suína, frescas ou refrigeradas” (020311) – 25,9%.  

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 6,4% do total das importações, seguindo-se a tipologia “carcaças e meias carcaças, de animais da 

espécie suína, congeladas” (020321) com uma correspondência de 1,1% do total. A tipologia “pernas, pás e respetivos pedaços, não desossados, de animais de espécie suína, 

congeladas” (020322) apresenta o valor mais baixo de importação (0,7%), correspondendo à única tipologia que apresentou um aumento no valor das importações da Polónia, 

entre 2019 e 2020, de 47,9%, com as restantes tipologias a apresentarem uma diminuição no seu valor.  

A Alemanha apresenta-se como o principal fornecedor de carne suína para a Polónia, representando 26,8% das importações do país, seguindo-se a Bélgica (25,6%) e Dinamarca 

(14,8%).  

No que se refere às exportações, verifica-se as seguintes tendências: 

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

tipologia mais exportada, representando 44,6% do total; 

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

refrigeradas” (020319) com uma correspondência de 36,2% do total, sendo a única tipologia que apresentou um aumento de 0,6% no valor das exportações, entre 

2019 e 2020; 

➢ “carcaças e meias carcaças, de animais da espécie suína, frescas ou refrigeradas” (020311) representa 10,3%; 

➢ e, por fim, “pernas, pás e respetivos pedaços, não desossados, de animais de espécie suína, frescos ou refrigerados” (020312) com uma correspondência de 7,2% do 

total. 

As tipologias referidas correspondem às principais exportações do país, verificando-se um maior valor de exportação de carne de suínos fresca ou refrigerada, no entanto, a 

Polónia apresenta um saldo positivo na grande maioria dos produtos de carne de suínos congelada. 

Como exportador, a Polónia ocupa o 10º no ranking mundial e as mesmas dirigem-se para a República Checa que representa 10,3% das exportações do país em 2020, 

destacando-se também a Eslováquia (9,4%) e Estados Unidos da América (7,4%). 
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Quadro 6 Importações e Exportações de carne de animais da espécie suína na Polónia // 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 
1.467,9 100 853,1 100 -614,9 1.341,8 100 773,4 100 -568,4 -8,6% -9,3% 

0203 Total - Carnes de animais da espécie suína, frescas, refrigeradas 1.342,1 91,4 458,3 53,7 -883,8 1.231,7 91,8 415,6 53,7 -816,1 -8,2% -9,3% 

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

refrigeradas 
383,4 26,1 104,5 12,3 -278,9 347,9 25,9 79,5 10,3 -268,4 -9,3% -23,9% 

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

espécie suína, frescos ou refrigerados 
423,5 28,9 75,3 8,8 

-

348,25 
368,9 27,5 55,8 7,2 -313,1 -12,9% -25,8% 

020319 

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

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

refrigeradas 

535,1 36,5 278,6 32,7 -256,6 514,9 38,4 280,3 36,2 -234,6 -3,8% 0,6% 

0203 Total - Carnes de animais da espécie suína, congeladas 125,8 8,6 394,7 46,3 268,9 110,1 8,2 357,8 46,3 247,7 -12,5% -9,4% 

020321 Carcaças e meias carcaças, de animais da espécie suína, congeladas 16,6 1,1 3,1 0,4 -13,5 14,9 1,1 2,8 0,4 -12,1 -9,9% -10,2% 

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

espécie suína, congeladas 
6,4 0,4 15,2 1,8 8,8 9,5 0,7 10,0 1,3 0,5 47,9% -34,6% 

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

pernas, pás e respetivos pedaços, não desossados), congeladas 
102,8 7,0 376,4 44,1 273,6 85,6 6,4 345,0 44,6 259,4 -16,7% -8,3% 

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

 

Como já foi referido anteriormente, a Polónia apresenta-se com um grande produtor de carne suína e de aves, no entanto, apresenta uma produção de cordeiros bastante 

limitada, refletindo-se no último lugar da carne ovina e caprina nas exportações de carne do país. Também ao nível das importações, esta tipologia de carne ocupa os últimos 

lugares - 9ª posição - correspondendo também a uma categoria com pouco consumo no país.  



  

18 

A Polónia apresenta uma balança comercial de carne ovina e caprina estruturalmente negativa, sendo que, apresenta em algumas tipologias um saldo positivo, no entanto, 

com valores pouco significativos. É possível verificar que o valor das importações diminuiu em 38,5% de 2019 para 2020, enquanto as exportações aumentaram 27,8% no 

mesmo período. 

Assim, ao nível das importações, denota-se uma preferência pelas seguintes tipologias: 

➢ “carnes de ovinos, desossadas, congeladas” (020443) que representou 38,1% das importações; 

➢ “carnes não desossadas de ovinos (exceto carcaças e meias carcaças), congeladas” (020442) com uma percentagem de 35,4% do total; 

➢ “carnes não desossadas de ovinos (exceto carcaças e meias carcaças), frescas ou refrigeradas” (020422) que representou 12,4% do total, com um aumento de 42% 

entre 2019 e 2020; 

➢ “carnes de ovinos, desossadas, frescas ou refrigeradas” (020423) com uma quota de 11,7% para o mercado.  

Percebe-se assim que o mercado demonstra uma preferência por carne de ovinos desossadas e não desossadas, tanto nas categorias fresca ou refrigerada e congelada, com 

as restantes tipologias a apresentarem comportamentos e evoluções residuais. A tipologia “carnes de caprinos, frescas, refrigeradas ou congeladas” (020450) representa 

apenas 2% do valor das importações do país, sendo que não é apresentado histórico de importação da tipologia “carcaças e meias carcaças, de ovinos, frescas ou refrigeradas 

(exceto borrego)” (020421). 

Em 2020, a França apresentou-se como o maior fornecedor de carne da espécie de ovinos e caprinos, correspondendo a 39,4% do total das importações da Polónia, seguindo-

se a Alemanha (15,2%) e Reino Unido (13,6%). 

No que se refere às exportações, a Polónia apresenta um valor residual, no entanto, destacam-se as seguintes tipologias: 

➢ “carcaças e meias carcaças de borrego, frescas ou refrigeradas” (020410) que representa 44,2% do total, sendo a tipologia que apresenta um saldo positivo na balança 

comercial, com um aumento de 625%, entre 2019 e 2020;  

➢ “carnes de ovinos, desossadas, congeladas” (020443) – 30,4%, com um aumento de 6,3%; 

➢ “carnes não desossadas de ovinos (exceto carcaças e meias carcaças), congeladas” (020442) – com uma quota de 21,5%, tendo apresentado um decréscimo de 46,6%.  

As tipologias referidas correspondem àquelas que o país tem um maior valor de exportação, sendo que não apresenta histórico de exportação nas tipologias “carcaças e 

meias carcaças de borrego, congeladas” (020430), “carcaças e meias carcaças, de ovinos, congeladas (exceto borregos)” (020441) e “carnes de caprinos, frescas, 

refrigeradas ou congeladas” (020450). 

 As exportações da Polónia de carne de ovinos e caprinos têm como principais clientes a França, que representa 46,9% do total, seguindo-se a Itália (32%) e Alemanha (9%). 
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Quadro 7 Importações e Exportações de carne da espécie ovina e caprina na Polónia // 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 
8,5 100 2,6 100 -5,8 5,3 100 3,2 100 -2,1 -38,5% 27,8% 

 
Total - Carnes de animais da espécie ovina, frescas ou 

refrigeradas 
1,3 14,8 0,2 11,9 -1,1 1,3 24,3 1,5 48,1 0,2 1,3% 415,1% 

020410 Carcaças e meias carcaças de borrego, frescas ou refrigeradas  0,0 0,1 0,2 7,8 0,2 0,0 0,3 1,5 44,2 1,5 16,7% 624,6% 

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

(exceto borrego) 
0 0 0,0 0,5 0,0 0 0 0,0 0,8 0,0 ---  116,7% 

020422 
Carnes não desossadas de ovinos (exceto carcaças e meias 

carcaças), frescas ou refrigeradas 
0,5 5,3 0,0 2,4 -0,4 0,7 12,4 0,0 1,0 -0,7 42,0% -48,4% 

020423 Carnes de ovinos, desossadas, frescas ou refrigeradas 0,8 9,3 0,0 1,3 -0,8 0,6 11,7 0,0 2,2 -0,6 -22,4% 117,6% 

 Total - Carnes de animais da espécie ovina, congeladas 7,1 83,2 2,4 88,1 -4,7 3,9 74 1,7 51,9 -2,2 -45,3% -24,7% 

020430 Carcaças e meias carcaças de borrego, congeladas  0,0 0,5 0 0 -0,0 0,0 0,4 0 0 -0,0 -58,7% ---  

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

borregos) 
0 0 0 0 0 0,0 0,2 0 0 -0,0 ---  ---  

020442 
Carnes não desossadas de ovinos (exceto carcaças e meias 

carcaças), congeladas 
3,4 39,7 1,4 51,5 -2,0 1,9 35,4 0,7 21,5 -1,2 -45,1% -46,6% 

020443 Carnes de ovinos, desossadas, congeladas  3,7 43,0 1,0 36,6 -2,7 2,0 38,1 1,0 30,4 -1,0 -45,5% 6,3% 

020450 
Total - Carnes de caprinos, frescas, refrigeradas ou 

congeladas 
0,2 2,0 0 0 -0,2 0,0 2 0 0 -0,0 -50,6% ---  

Fonte: International Trade Centre (ITC) 
Acedido em março de 2021 
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A categoria de carnes e miudezas, comestíveis, salgadas ou em salmoura, secas ou fumadas; farinhas e pós comestíveis, de carnes ou de miudezas ocupa a 4.ª posição nas 

importações de produtos de carne da Polónia e o 6.º lugar nas exportações do país. 

O país apresenta um saldo positivo na grande maioria das tipologias, tendo registado um aumento de 13,3% nas importações e de 11,2% nas exportações, entre 2019 e 2020.   

A Polónia importa principalmente carnes e miudezas salgadas na categoria de carne de suínos, nomeadamente, “pernas, pás e respetivos pedaços, não desossados, de 

suínos, salgados ou em salmoura, secos ou fumados” (021011) com uma quota de 42,1% para o mercado, seguindo-se “carnes de suínos, salgadas ou em salmoura, secas ou 

fumadas (exceto pernas, pás e respetivos pedaços, não desossados, barrigas "entremeadas" e seus pedaços)” (021019) que representa 41,3% do total e, “barrigas 

(entremeadas) e seus pedaços, da espécie suína, salgados ou em salmoura, secos ou fumados” (021012) com uma percentagem de 10,1% do total.  

A tipologia “carnes de bovinos, salgadas ou em salmoura, secas ou fumadas” (021020) também possui um peso significativo nas importações do país, representando 4,7% e 

a tipologia “outras” representou apenas 1,8% do total. Importa referir que todas as tipologias apresentaram um aumento no valor de importação.  

A Alemanha apresenta-se como o principal fornecedor desta categoria de carne, alocando para o mercado 52,5% do total, seguindo-se Itália (23,1%) e Espanha (6,4%). 

Em relação às exportações, denota-se o seguinte comportamento: 

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

(021019) que representa 67,6% do total, tendo apresentado um aumento de 14,7% no valor das exportações, entre 2019 e 2020; 

➢ a tipologia “outras” com uma quota de 19,3% e um aumento de 35,1%, em igual período; 

➢ “carnes de bovinos, salgadas ou em salmoura, secas ou fumadas” (021020) com uma correspondência de 7,9%, tendo apresentado um decréscimo de 14,2%, no 

período em análise; 

➢ “barrigas (entremeadas) e seus pedaços, da espécie suína, salgados ou em salmoura, secos ou fumado” (021012) com uma quota de 4,8%, tendo também apresentado 

um decréscimo de 27,7%, no período em apreço.  

A tipologia “pernas, pás e respetivos pedaços, não desossados, de suínos, salgados ou em salmoura, secos ou fumados” (021011) representa apenas 0,4% das exportações, 

correspondendo à única tipologia que a Polónia apresenta um saldo negativo na balança comercial.  

Na categoria apresentada, o Reino Unido apresenta-se como o principal cliente, representando 85,8% do total das exportações da Polónia, seguindo-se a Alemanha (3,1%) e 

Hong Kong (2,4%).  
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Quadro 8 Importações e exportações de carne e miudezas, comestíveis, salgadas ou em salmoura na Polónia // 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 

31,9 100,0 98,9 100,0 67,1 36,1 100,0 110,0 100,0 73,9 13,3% 11,2% 

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

salgados ou em salmoura, secos ou fumados 
13,6 42,8 0,9 0,9 -12,7 15,2 42,1 0,4 0,4 -14,8 11,5% -51,9% 

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

ou em salmoura, secos ou fumados 
2,6 8,2 7,3 7,4 4,7 3,6 10,1 5,3 4,8 1,7 38,9% -27,7% 

021019 

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

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

"entremeadas" e seus pedaços) 

13,9 43,5 64,9 65,6 51,0 14,9 41,3 74,4 67,6 59,5 7,7% 14,7% 

021020 Carnes de bovinos, salgadas ou em salmoura, secas ou fumadas 1,3 3,7 10,2 10,3 9,0 1,7 4,7 8,7 7,9 7,0 43,0% -14,2% 

021099 Outras 0,6 1,8 15,7 15,9 15,1 0,7 1,8 21,2 19,3 20,5 13,1% 35,1% 

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

 

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

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

(+ 25,8 milhões de euros) e os suínos (+23,5 milhões de euros). O grupo de produtos “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 apresentou resultados positivos, apesar 

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

Ao nível do comércio de produtos de carne entre Portugal e Polónia, denota-se que Portugal ocupa o 21.º lugar no ranking de países importadores da Polónia, e a Polónia é 

o 15.º principal cliente de Portugal neste setor.  

Assim, aludindo uma análise exploratória à quota de mercado dos produtos portugueses neste mercado, verifica-se que: 
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➢ carne suína, fresca, refrigerada ou congelada, ocupa o 1.º lugar; 

➢ carnes e miudezas, comestíveis, salgadas ou em salmoura, secas ou fumadas; farinhas e pós comestíveis, de carnes ou de miudezas ocupa a 3.ª posição; 

➢ carne de bovinos fresca ou refrigerada a ocupar o 7.º lugar; 

➢ carne de bovinos congelada ocupa 8.ª posição; 

➢ carne das espécies ovina e caprina ocupa o 10.º lugar.  

Analisando cada categoria de carne, e no que respeita a carne bovina, apresentada no Quadro 9, denota-se que Portugal apresenta um valor baixo de exportações para a 

Polónia, no entanto, a Polónia é um importante fornecedor de Portugal, o que justifica o saldo negativo da balança comercial para Portugal.  

Assim, verifica-se que em 2019, Portugal apresentou um maior volume de exportação de carne de bovinos congelada na tipologia “carcaças e meias carcaças, de bovinos, 

congeladas” (020210), no entanto, em 2020, exportou apenas um residual valor da tipologia “carnes desossadas de bovinos, frescas ou refrigeradas” (020130), mostrando 

que a Polónia não é um cliente importante para Portugal. 

No entanto, a Polónia é o 3.º fornecedor de carne de bovinos fresca ou refrigerada de Portugal, absorvendo 7,7% do total de importação do país, que de 2019 para 2020 

registou uma diminuição de 2,8%. Ainda assim, Portugal importou da Polónia “carnes desossadas de bovinos, frescas ou refrigeradas” (020130) que representou 83,4% do 

total, seguindo-se “carnes de bovinos, não desossadas, frescas ou refrigeradas (exceto carcaças e meias carcaças)” (020120) com uma quota de 15,4% e “carcaças e meias 

carcaças, de bovinos, frescas ou refrigeradas” (020110) com uma percentagem de 1,2%. No que respeita à categoria de carnes de bovinos congelada, em 2020, Portugal 

importou da Polónia apenas “carnes desossadas de bovinos congeladas” (020230).  

Deste modo, foi possível perceber que a Polónia é um importante fornecedor de carne de bovina para Portugal, principalmente, fresca ou refrigerada, no entanto, não possui 

uma representatividade significativa enquanto fornecedor do mercado Polaco. 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

23 

Quadro 9 Trocas comerciais de carne de animais da espécie bovina entre Portugal e Polónia // 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 
33.295,7 100,0 0,0 100,0 -33.295,7 32.371,7 100,0 0,1 100,0 -32.371,6 -2,8% 255,6% 

020110 Carcaças e meias carcaças, de bovinos, frescas ou refrigeradas 474,6 1,4 0 0 -474,6 374,7 1,2 0 0 -374,7 -21,1%  --- 

020120 
Carnes de bovinos, não desossadas, frescas ou refrigeradas 

(exceto carcaças e meias carcaças) 
4.013,3 12,1 0 0 -4.013,3 4.988,1 15,4 0 0 -4.988,1 24,3%  --- 

020130 Carnes desossadas de bovinos, frescas ou refrigeradas 28.807,9 86,5 0,0 100,0 -28.807,9 27.008,9 83,4 0,1 100,0 -27.008,7 -6,2% 255,6% 

0202 Total - Carnes de animais da espécie bovina, congeladas 1.246,1 100,0 30,8 100,0 -1.215,3 1.598,0 100,0 0 0 -1.598.0 28,2% 
-

100,0% 

020210 Carcaças e meias carcaças, de bovinos, congeladas 0 0 30,8 100 30,8 0 0 0 0 0   --- -100,0% 

020220 
Carnes de bovinos, não desossadas congeladas (exceto carcaças 

e meias carcaças) 
5,6 0,4 0 0 -5,6 0 0 0 0 0 -100%  --- 

020230 Carnes desossadas de bovinos congeladas 1.240,5 99,6 0 0 -1.240,5 1.598,0 100,0 0 0 -1.598.0 28,8%  --- 

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

 

O Quadro 10 refere-se às trocas comerciais de carne suína, que constitui a carne mais exportada por Portugal para a Polónia, com o nosso país a ocupar a 17.ª posição 

enquanto fornecedor da Polónia, e, em sentido inverso, a Polónia é o 10.º principal cliente de Portugal. Assim, Portugal possui um saldo estruturalmente positivo, no entanto, 

em 2020 apresentou uma diminuição das exportações - de 35,6% - e um aumento significativo das importações provenientes da Polónia.  

Assim, ao nível das exportações para a Polónia, verifica-se o seguinte: 

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

87,5% do total das exportações. Esta é também a tipologia que mais contribuiu para o decréscimo do valor total das exportações, apresentando uma diminuição de 

40,6%, entre 2019 e 2020; 

➢ “carcaças e meias carcaças, de animais da espécie suína, frescas ou refrigeradas” (020311) com uma quota de 12,5% do total, tendo sido a única tipologia que 

apresentou uma evolução positiva; 
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➢ e, por fim, situa-se a tipologia “carnes de animais da espécie suína (exceto carcaças e meias carcaças, pernas, pás e respetivos pedaços, não desossados), frescas ou 

refrigeradas” (020319) que representa apenas 0,01%, tendo apresentado também, um decréscimo de 66% no período em apreço.  

No período em análise (2019-2020), relativamente às variadas tipologias de carne de porco, denota-se uma expressiva e aparente injustificável flutuação nas trocas comerciais, 

concluindo-se que esta tipologia não segue um padrão consistente e estável.  

Portugal também recebe produtos de carne suína da Polónia, que em 2020, corresponderam às tipologias “carnes de animais da espécie suína (exceto carcaças e meias 

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

respetivos pedaços, não desossados), frescas ou refrigeradas” (020319), sendo que nesta última tipologia referida, Portugal apresenta um saldo comercial negativo.  

Quadro 10 Trocas comerciais de carne de animais da espécie suína entre Portugal e Polónia // 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 
53,2 100,0 1.636,5 100,0 1.583,3 423.0 100,0 1.054,3 100,0 631,3 694,8% -35,6% 

0203 Total - Carnes de animais da espécie suína, frescas, refrigeradas 0 0 0,2 0,0 0,2 25,9 6,1 131,7 12,5 105,8 100%  64787,7% 

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

refrigeradas 
0 0 0 0 0 0 0 131,7 12,5 131,7 ---   100,0% 

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 0,2 0,0 0,2 25,9 6,1 0,0 0,0 -25,8 100,0%  -66,0% 

0203 Total - Carnes de animais da espécie suína, congeladas 53,2 100,0 1.636,3 100,0 1.583,1 397,1 93,9 922,6 87,5 525,5 646% -44% 

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

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

espécie suína, congeladas 
0 0 84,0 5,1 84,0 0 0 0 0 0 --- -100,0% 

020329 

Carnes de animais da espécie suína (exceto carcaças e meias 

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

congeladas 

53,2 100,0 1.552,4 94,9 1.499,1 397,1 93,9 922,6 87,5 525,5 646,2% -40,6% 

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 de animais da espécie ovina e caprina, onde se verifica que as trocas desta categoria não possuem uma 

representatividade muito significativa, verificando-se que Portugal não possui exportações desta categoria. No entanto, Portugal importa algumas tipologias da Polónia, 

nomeadamente, “carcaças e meias carcaças de borrego, frescas ou refrigeradas” (020410) que representou 42,5% do total, “carnes de caprinos, frescas, refrigeradas ou 

congeladas” (020450) com uma quota de 30% para o mercado e “carnes de ovinos, desossadas, frescas ou refrigeradas” (020423) com uma correspondência de 27,3% do 

total. É possível verificar que, de 2019 para 2020, Portugal registou uma diminuição do valor de importação da Polónia, de -52%, sendo que a tipologia “carnes de caprinos, 

frescas, refrigeradas ou congeladas” (020450) registou um ligeiro aumento em 2020 (+24%).  

Quadro 11 Trocas comerciais de carne de animais das espécies ovina e caprina entre Portugal e Polónia // 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 
48,3 100,0 0 0 -48,3 23,1 100,0 0 0 -23,1 -52,0% 

--- 

 
Total - Carnes de animais da espécie ovina, frescas ou 

refrigeradas 
42,6 88,3 0 0 -42,6 16,1 69,7 0 0 -16,1 -62,1% 

--- 

020410 
Carcaças e meias carcaças de borrego, frescas ou 

refrigeradas  
14,7 30,4 0 0 -14,7 9,8 42,5 0 0 -9,8 -33,1% 

--- 

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 27,9 57,9 0 0 -27,9 6,3 27,3 0 0 -6,3 -77,4% --- 

 Total - Carnes de animais da espécie ovina, congeladas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---  --- 

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

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

borregos) 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

--- --- 

020442 
Carnes não desossadas de ovinos (exceto carcaças e meias 

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

--- --- 

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

020450 
Total - Carnes de caprinos, frescas, refrigeradas ou 

congeladas 
5,7 11,7 0 0 -5,7 7,0 30,3 0 0 -7,0 23,9% 

--- 

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, descritas no Quadro 12, 

corresponde ao 3º produto de carne exportado para a Polónia, com Portugal a ocupar o 12.º lugar enquanto fornecedor do mercado.  

No âmbito desta categoria, no período entre 2019 e 2020, foi registado um aumento significativo do valor das exportações, em 381,6%, tendo contribuído para este aumento 

a introdução da transação de “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 registou um aumento de 100%, uma vez que, em 2019, não foram apresentadas exportações desta tipologia.  

Em 2020, Portugal apresentou, ainda, exportação de “pernas, pás e respetivos pedaços, não desossados, de suínos, salgados ou em salmoura, secos ou fumados” (021011) 

que representa 1,2% do total, tendo sido a única tipologia a apresentar um decréscimo comercial no período em análise, seguindo-se a tipologia “carnes de bovinos, salgadas 

ou em salmoura, secas ou fumadas” (021020) com uma quota de 0,04% e “barrigas (entremeadas) e seus pedaços, da espécie suína, salgados ou em salmoura, secos ou 

fumados” (021012) que também apresenta uma percentagem de 0,04% do total. As duas últimas tipologias referidas, constituem novos produtos transacionados para a 

Polónia, visto que não se verificaram exportações em 2019, o que poderá sugerir que Portugal tem apostado, cada vez mais, na introdução de novos produtos no mercado. 

Ao nível das importações provenientes da Polónia, estas apresentaram um decréscimo acentuado - de -87,4% - em 2020, tendo sido apenas registadas importações da 

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). 

Assim, contrariamente ao que aconteceu em 2019, Portugal apresentou um saldo positivo na balança comercial em 2020, o que torna as trocas comerciais desta categoria 

com a Polónia bastante benéfico para o nosso país.  

Atualmente, tal como foi observado nos quadros apresentados, Portugal apresenta apenas um volume de exportação mais significativo para a Polónia na categoria de carne 

de suínos e carne e miudezas, comestíveis, salgadas ou em salmoura, sendo que não apresenta exportação de carne de ovinos e caprinos e um pouco volume de exportação 

de carne de bovinos. Tendo em conta a balança comercial da Polónia nas diferentes categorias de carne, considera-se que as categorias que o país apresenta um saldo 

negativo, poderão constituir como mercado de oportunidade para a entrada de produtos portugueses, correspondendo então, a carne suína e carne ovina e caprina.  

No setor da carne na Polónia, Portugal tem como principais concorrentes a Alemanha, principal parceiro comercial da Polónia, seguindo-se a Bélgica, Dinamarca, Espanha e 

Países Baixos. Assim, o mercado da Polónia apresenta uma concorrência forte e muito bem enraizada, tendo Portugal, então, de apostar na oferta de produtos diferenciadores 

com uma qualidade superior, destacando-se o segmento gourmet e oferta de produtos naturais e saudáveis. 
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Quadro 12 Trocas comerciais de carne e miudezas, comestíveis, salgadas ou em salmoura entre Portugal e Polónia // 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 

231,9 100 30,8 100,0 -201,1 29,3 100,0 148,4 100,0 119,1 -87,4% 381,6% 

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

salgados ou em salmoura, secos ou fumados 
0 0 30,8 100,0 30,8 0 0 1,8 1,2 1,8 --- -94,0% 

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

salgados ou em salmoura, secos ou fumados 
0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0,0 0,0  --- 100,0% 

021019 

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

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

barrigas "entremeadas" e seus pedaços) 

185,9 80,2 0 0 -185,9 29,3 100,0 146,5 98,7 117,1 -84,2% 100,0%  

021020 Carnes de bovinos, salgadas ou em salmoura, secas ou fumadas 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 ---  100,0% 

021099 Outras 46,0 19,8 0 0 -46,0 0 0 0 0 0,0 -100,0% ---  

Fonte: International Trade Centre (ITC) 
Acedido em março de 2021 
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A Polónia entrou na União Europeia em 1 de maio de 2004, tendo começado a integrar a União Aduaneira, caracterizada pela livre circulação de mercadorias e adoção de 

uma política comercial comum relativamente a países terceiros.  

A Polónia é, igualmente, parte integrante do Mercado Único (1993) que 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. 

Algumas mercadorias na Polónia estão sujeitas a restrições de importação e exportação para proteger a segurança e a vida de seres humanos, animais e plantas, salvaguardar 

a segurança nacional ou proteger a propriedade artística, cultural ou intelectual. Exemplos disso são as restrições e controlos sobre a importação de certos produtos 

alimentares, medicamentos, produtos farmacêuticos, produtos ambientalmente perigosos, sementes, entre outros. 

No que respeita o controlo alimentar de produtos de carne, é importante salientar a Inspeção Veterinária do Estado (Państwowa Inspekcja Weterynaryjna - PIW) que é a 

autoridade que controla a saúde animal e os produtos de origem animal e a Inspeção da Qualidade do Produto Agrícola (Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych - IJHARS) 

que reporta ao Ministro da Agricultura Polaca e executa todas as tarefas especificadas na Lei de Qualidade Comercial dos Produtos Alimentares Agrícolas e nas 

regulamentações nacionais e comunitárias. As especificações sobre os requisitos de importação da Polónia, encontram-se disponíveis na plataforma Access2markets.  

https://www.wetgiw.gov.pl/
https://www.gov.pl/web/ijhars
https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/pt/results?product=0204100010&origin=PT&destination=PL
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• As informações obrigatórias devem figurar na língua polaca na pré-embalagem ou num rótulo anexado a ela com um autocolante;

• As informações devem ser marcadas de forma a serem facilmente visíveis, claramente legíveis e indeléveis:

- Nome do Produto: Deve ser diferenciado de outros alimentos semelhantes e deve conter informações sobre a forma de alimentos ou processos utilizados na
produção;

- Lista de Ingredientes, em ordem decrescente de peso: mencionar inclusão de substâncias adicionais permitidas e ingredientes alergénicos presentes no produto;

• Rotulagem nutricional torna-se obrigatória:

- A informação nutricional deve incluir, valor energético, gordura, ácidos saturados, carboidratos, açúcares, proteína e sal. Deve ser apresentada como calculada por
100 g ou 100 ml e, adicionalmente, pode ser apresentada como uma dose diária recomendada (DDR). A obrigação de informar o valor nutritivo não se aplica a alguns
produtos alimentares não transformados ou géneros alimentares que contenham baixo valor energético (por exemplo, chá ou café).

- Os alergénios devem ser destacados na lista de ingredientes;

- A data de validade e a data "de congelação" devem ser indicadas nos produtos congelados.

• Devem ser adicionados ao nome do produto, tratamentos específicos, tais como: "refrigerado", "concentrado", "fumado", "em pó";

• A rotulagem, a apresentação e a publicidade dos géneros alimentares não devem induzir o consumidor em erro quanto às características e efeito dos mesmos;

• 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 ...";

• Instruções de conservação e de utilização devem igualmente constar do rótulo (caso se verifique necessário);

• Nome e morada do fabricante, embalador ou vendedor;

• País de origem;

• Quantidade líquida dos géneros alimentares pré-embalados, expressa em unidades métricas (litro, centilitro, mililitro, quilograma ou grama);

• A origem vegetal dos óleos e gorduras deve ser indicada na lista de ingredientes;

• Condições especiais de conservação ou condições de utilização (se a etiqueta contém informações sobre a data e a duração de conservação e também quando a qualidade

dos alimentos depende significativamente das condições de armazenamento);

• Designação do Lote.

• Data de congelamento;

• A obrigação de rotulagem do país de origem é alargada às carnes frescas: carne de porco, bovino, caprino e ovino;

• As proteínas adicionadas a produtos à base de carne de origem animal devem ser declaradas na lista de ingredientes;

• A presença de água adicionada deve ser declarada na carne e nos produtos da pesca se a água adicionada corresponder a mais de 5% do produto acabado.

Quadro 13 Requisitos de rotulagem na Polónia 
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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. 

A Polónia aplica um Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA) para produtos agrícolas e alimentares importados ou produzidos no mercado interno e varia entre 5% e 23%, 

dependendo do nível de processamento do produto. 

• 5% de IVA: aplicado a alimentos não transformados como: frutas, legumes, leite, carne, peixe, aromas; e também alimentos processados como: produtos lácteos, 

produtos de peixe, produtos farináceos, conservas de frutas, refeições prontas para cozinhar; 

• 8% de IVA: aplicado a todos os restantes alimentos não transformados; 

• 23% de IVA: aplicado a produtos alimentares altamente processados. 

 

Assim, no que respeita as trocas comercias para o mercado Polaco, existe aplicação de taxa de IVA de 5% entre Portugal e a Polónia para os produtos ao abrigo do presente 

estudo (carne de espécies bovinas, caprinas, ovinas e suínas), à exceção dos produtos de carnes e miudezas, comestíveis, salgadas ou em salmoura, secas ou fumadas; farinhas 

e pós comestíveis, de carnes ou de miudezas que possui uma taxa de 8%.  

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

   



  

33 

 

ENTIDADES MORADA TELEFONE EMAIL | WEBSITE 

Embaixada de Portugal na 

Polónia 

1 UL. Atenska 37, 

03-978 Warszawa +48 22 511 10 10/ 11/ 12 
E-mail: embaixada@embport.internetdsl.pl 

Website: www.ambasadaportugalii.pl 

Embaixada da Polónia em 

Portugal 

Departamento de Promoção do 
Comércio e do Investimento, Rua 

António Saldanha, 48, 
1400-021 Lisboa 

+351 213 013 327 
E-mail: weh.lizbona@netcabo.pt 

Website: www.lisbon.trade.gov.pl  

AICEP Portugal Global 

Rua Júlio Dinis, 748 9º Dto., 

4050-012 Porto  
+351 226 055 300 

E-mail: aicep@portugalglobal.pt 

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

1050-051 Lisboa 
+351 217 909 500 

AICEP Portugal Global - Varsóvia 
ul. Atenska 37 

03-978 Warszawa - Polska 

+48 22 617 64 60 / 617 43 40 

/ 617 55 96 / 617 36 20 

E-mail: aicep.warsaw@portugalglobal.pt 

Website: http://www.portugalglobal.pt 

Câmara de Comércio Polónia - 
Portugal (PPCC) 

al. Niepodległości 69, piętro 7 

02-626 Warszawa - Polska 
+48 22 322 76 67 

E-mail: ccifp@ccifp.fr 

Website: http://ccifp.fr/  

mailto:embaixada@embport.internetdsl.pl
http://www.ambasadaportugalii.pl/
mailto:weh.lizbona@netcabo.pt
http://www.lisbon.trade.gov.pl/
mailto:aicep@portugalglobal.pt
http://www.portugalglobal.pt/
mailto:aicep.warsaw@portugalglobal.pt
http://www.portugalglobal.pt/
mailto:ccifp@ccifp.fr
http://ccifp.fr/
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ENTIDADES MORADA TELEFONE EMAIL | WEBSITE 

Associação de Carne da Polónia - 
Związek ‘Polskie Mięso’ 

Chałubińskiego St. 8,  

00-613 Warsaw +48 22 830 26 57 
E-mail: info@ccilf.pt 

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

PIFFA – Polish International 

Freight Forwarders Association 

(Associação polaca de logística 

internacional) 

ul. Świętojańska 3/2  

81-368 Gdynia 

+48 58 620 19 50 

 +48 58 620 19 26 

E-mail: pisil@pisil.pl 

Website: www.pisil.pl 

 

  

mailto:info@ccilf.pt
https://www.ccilf.pt/
mailto:pisil@pisil.pl
http://www.pisil.pl/
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ACCESS2MARKETS (EUROPEAN COMMISSION) 

AEROPORTOS NA POLÓNIA  

BUSINESS ENVIRONMENT RANKINGS (THE ECONOMIST INTELLIGENCE UNIT) 

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

CONSUMO DE PRODUTOS DE CARNE PER CAPITA NA POLÓNIA DE 2018 A 2019 (STATISTA, 2019) 

CORRUPTION PERCEPTIONS INDEX 2019 (TRANSPARENCY INTERNATIONAL) 

DOING BUSINESS 2020 (WORLD BANK GROUP) 

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

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

FOOD SUPPLY QUANTITY (FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION) 

INDICADORES MACROECONÓMICOS DO WORLD BANK 

MERCADO – POLÓNIA (PORTUGALEXPORTA -AICEP) 

PERFIL DO PAÍS – POLÓNIA 

THE GLOBAL COMPETITIVENESS REPORT 2019 (WORLD ECONOMIC FORUM)  

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

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

WORLD ECONOMIC OUTLOOK DATABASE (FUNDO MONETÁRIO INTERNACIONAL – FMI) 

 

 

https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/en/search?product=0203&origin=PT&destination=PL
https://airmundo.com/en/countries/poland/
https://www.iberglobal.com/files/business_climate_eiu.pdf
https://www.gee.gov.pt/pt/documentos/publicacoes/estatisticas-de-comercio-bilateral/polonia/1700-comercio-internacional-de-portugal-com-polonia/file
https://www.statista.com/statistics/1036810/poland-consumption-of-selected-meat-products/
https://www.transparency.org/files/content/pages/2019_CPI_Report_EN.pdf
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/32436/9781464814402.pdf
https://www.trademap.org/Product_SelProductCountry.aspx?nvpm=1%7c124%7c%7c%7c%7cTOTAL%7c%7c%7c2%7c1%7c1%7c1%7c1%7c1%7c1%7c1%7c1%7c1
https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpgid=ine_tema&xpid=INE&tema_cod=1410
http://www.fao.org/faostat/en/#data/CL
https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD?locations=CA
https://myaicep.portugalexporta.com/mercados-internacionais/pl/polonia?setorProduto=-1
https://www.nordeatrade.com/en/explore-new-market/poland/economical-context?vider_sticky=oui
http://www3.weforum.org/docs/WEF_TheGlobalCompetitivenessReport2019.pdf
http://www3.weforum.org/docs/WEF_TheGlobalCompetitivenessReport2019.pdf
https://www.statista.com/statistics/376395/employment-by-economic-sector-in-poland/
https://www.statista.com/statistics/375605/poland-gdp-distribution-across-economic-sectors/
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
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COMPETITIVENESS OF THE POLISH FOOD ECONOMY IN THE CONDITIONS OF GLOBALIZATION AND EUROPEAN INTEGRATION 

CONDIÇÕES LEGAIS DE ACESSO AO MERCADO – POLÓNIA (AICEP) 

DOSSIER DE MERCADO – POLÓNIA  

EXPORT INTELLIGENCE – POLÓNIA  

FICHAS DE IDENTIFICAÇÃO DE OPORTUNIDADES DE MERCADO - POLÓNIA 

FICHA DE MERCADO – POLÓNIA (AICEP) 

FOOD SECTOR IN POLAND (POLISH INFORMATION AND FOREIGN INVESTMENT AGENCY) 

GUIA DE AÇÃO PARA A INTERNACIONALIZAÇÃO – POLÓNIA 

POLÓNIA - OPORTUNIDADES E DIFICULDADES DO MERCADO (AICEP) 

CONSUMO DE CARNE NA POLÓNIA DIMINUIU 20% EM 2019

  

https://www.ierigz.waw.pl/download/18898-r-147.1__b5.pdf.
https://www.portugalglobal.pt/PT/Biblioteca/LivrariaDigital/PoloniaCLAM.pdf
http://agriexport.pt/Files/Uploads/dossier_de_mercado_-_polonia_f.pdf
http://exportribatejo.com/Content/uploads/ficheiro/26/Export-Intelligence-Polonia-Final.pdf
https://centroexportarmais.pt/wp-content/uploads/2017/05/Agroalimentar-Polo%CC%81nia-v03.05.2017.pdf
https://www.portugalglobal.pt/PT/Biblioteca/LivrariaDigital/PoloniaFichaMercado.pdf
https://www.paih.gov.pl/files/?id_plik=17192
https://centroexportarmais.pt/wp-content/uploads/2018/11/ExpCen_GAI_CapIII_POL%C3%93NIA-VF.pdf
http://www.revista.portugalglobal.pt/AICEP/Documentos/ODMPolnia/
https://www.thevegankind.com/news/2020-08-12-meat-consumption-in-poland-dropped-20-in-2019


 

 

 


