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O Reino Unido é composto pela Grã-Bretanha (Inglaterra, Escócia e País de Gales) e pela Irlanda do Norte, sendo considerado a 5ª maior economia a nível mundial e a 2ª no 

contexto do continente europeu. 

Em 2016, foi realizado um referendo sobre a permanência ou saída do país da União Europeia (UE), tendo sido decretado a saída da UE. O Brexit gerou grande instabilidade 

e incerteza aos níveis económico, político e institucional, refletidas nos indicadores da produtividade e do investimento público, verificando-se a deslocalização de grandes 

empresas sediadas em Londres para outras cidades como Paris, Amsterdão e Frankfurt.  

A verdade é que o referendo relativo ao Brexit levou a uma desaceleração da economia do país, que com a pandemia da COVID-19, em 2020, o cenário piorou, levando a uma 

perda anual estimada em 9,8% pelo Fundo Monetário Internacional (FMI). De acordo com a previsão do FMI, é esperada uma recuperação de 5,9% para 2021, devido, em 

grande parte, ao acordo comercial que define os novos termos da futura relação e cooperação entre o Reino Unido e o resto da UE - Acordo de Comércio e Cooperação entre 

as partes, aplicável desde 1 de janeiro de 2021. Assim, o Reino Unido enfrenta grandes desafios, relacionados com a implementação do novo relacionamento comercial com 

a UE e o combate à pandemia da COVID-19.  

 

Quadro 1 Fatores económicos Reino Unido 
 

Indicadores Valor 2020 (e) 

Produto Interno Bruto (PIB)  2.173,4 Mil Milhões € 

PIB per capita 32.315,00 € 

PIB Taxa de Crescimento 

Anual 
-9,8% 

Taxa de Inflação 0,8% 

Taxa de Desemprego 5,4% 

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

O país distingue-se por ser o principal sistema financeiro da Europa, visto que Londres é um dos três maiores centros financeiros do mundo. Este é um setor que se distingue 

na estrutura económica do país, representando grande parte do setor dos serviços. O setor dos serviços representa 71,3% do PIB, sendo responsável por empregar 81% da 
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população ativa, onde se destaca, para além do setor financeiro, o setor do turismo que é responsável por 10% do PIB. Com a pandemia da COVID-19, o setor dos serviços foi 

severamente afetado, principalmente nas agências de viagens, artes e entretenimento, serviços de hospedagem, entre outros.  

No que respeita o setor secundário, o Reino Unido destaca-se por possuir enormes reservas de gás natural, no entanto, tem-se denotado uma diminuição na produção. Este 

setor não é muito competitivo uma vez que possui baixos níveis de produtividade, representando 17,4% do PIB e emprega 18% da população ativa. Os setores com relevância 

incluem o farmacêutico, aeronáutico, automóvel, tecnologias verdes e construção.  

O setor agrícola representa cerca de 0,6% do PIB e emprega 1% da população ativa, sendo um setor forte uma vez que a sua produção é suficiente para responder a cerca de 

60% da procura de alimentos. Os principais produtos cultivados incluem cereais, batatas, com a pecuária (especialmente ovinos e bovinos) a destacar-se no setor. Com a 

pandemia da COVID-19, a produção agrícola foi severamente afetada, verificando-se que a produção geral, permaneceu 2,1% abaixo dos níveis pré-pandémicos.  

Devido aos baixos preços no setor energético e nos gastos do consumidor, a inflação permaneceu moderada, em 0,8%. Em 2019, a taxa de desemprego do país manteve-se 

nos 3,8%, no entanto, como resultado da pandemia da COVID-19, permaneceu estimada em 5,4% em 2020, verificando-se que a taxa é mais elevada entre os jovens. O PIB 

per capita, em 2020, situou-se nos 32.315 euros, apresentando um decréscimo contínuo.   

Neste sentido, o mercado apresenta oportunidades em diversos setores, particularmente no farmacêutico, saúde, construção e materiais de construção, tecnologias de 

informação (digital), energias renováveis, ambiente e sustentabilidade.   
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O Reino Unido é um dos atores mais importantes do comércio internacional, uma vez que se posiciona como o 10.º exportador de bens e o 5.º como importador.  

O país apresenta uma balança comercial deficitária, embora apresenta um excedente no setor dos serviços. Em 2020, tanto as importações como exportações diminuíram 

drasticamente, -18,8% e -13,2%, respetivamente, de acordo com as estimativas do FMI), como consequência da pandemia da COVID-19, juntamente com as incertezas 

relacionadas com o Brexit. 

Com a saída da UE, o Reino Unido deixa de fazer parte do Mercado Único e da União Aduaneira, tendo-se tornado num país terceiro para a UE. O país terá de negociar acordos 

de comércio com países terceiros, como também elaborar uma Pauta Aduaneira Exterior para estabelecer as tarifas aduaneiras a aplicar nos bens provenientes do exterior. 

O acordo pós-Brexit entre a UE e o Reino Unido, que entrou em vigor em 1 de janeiro de 2021, permite que ambas as partes continuem a negociar sem quotas ou tarifas, no 

entanto, este acordo não evita novos custos e burocracia para as empresas europeias que fazem negócios com o Reino Unido.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assim, a introdução de novos controlos alfandegários e regulatórios, assim como, certificados de origem e requisitos rigorosos, apresentam-se como os maiores 

constrangimentos no comércio internacional, fruto do Brexit, tornando os procedimentos de trocas comerciais mais dispendiosos.  

Quadro 2 Balança Comercial de Bens do Reino Unido 

Indicadores 
2019 

(Mil Milhões €) 

2020 

(Mil Milhões €) 

Exportações (E) 418,3 352,1 

% Exportações no PIB 31,6% 26,6% 

Importações (I) 618,6 553,6 

% Importações no PIB 32.7% 28,2% 

Saldo (E - I) -200,2 -201,5 

Posição no “ranking” mundial 

Como exportador 10.º 10.º * 

Como importador 5.º 5.º * 
 

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

*Dados provisórios  
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No entanto, em 2021, prevê-se que os indicadores de comércio externo apresentem melhorias, tendo em consideração o acordo comercial entre a UE e o Reino Unido, 

consolidado no final de 2020, que concede ao Reino Unido “tarifa zero, cota zero” para as suas exportações para a UE. Ainda assim, as previsões para a evolução do comércio 

internacional do Reino Unido são uma incógnita.  

O país apresenta valores elevados na importação de pérolas, pedras preciosas e semipreciosas (17,1% do total), máquinas, aparelhos e instrumentos mecânicos (11,1), veículos 

automóveis e outros veículos terrestes (9,2%), máquinas e equipamentos elétricos (8,8%) e combustíveis minerais (5,4%). Como principais fornecedores inclui-se a China que 

representa 12% das importações do Reino Unido, seguindo-se a Alemanha (11,6%), os Estados Unidos da América (9,2%), os Países Baixos (7,2%) e França (4,7%). 

No que respeita as exportações, destaca-se os Estados Unidos da América, que representam 14,3% do total, seguindo-se a Alemanha (10,2%), Irlanda (6,8%), Países Baixos 

(6,2%) e França (5,9%). Os principais grupos de produtos exportados incluem máquinas, aparelhos e instrumentos mecânicos (15% do total), pérolas, pedras preciosas e 

semipreciosas (10,8%), veículos automóveis e outros veículos terrestes (9%), combustíveis minerais (6,5%) e máquinas e equipamentos elétricos (6,2%). 

A União Europeia, como um todo, é o principal parceiro comercial do Reino Unido, correspondendo a cerca de 43% das exportações e 52% das importações.  

Figura 1 Principais clientes do Reino Unido (2020) Figura 2 Principais fornecedores do Reino Unido (2020) 

 

 

 14,3% EUA  

 10,2% Alemanha  

 6,8% Irlanda 

 6,2% Países Baixos 

 5,9% França 

 56,6% Resto do mundo 

 

 

 

 12,0% China 

 11,6% Alemanha 

 9,2% EUA 

 7,2% Países Baixos 

 4,7% França 

 47,5% Resto do mundo 

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

 
Fonte: International Trade Centre (ITC) 
Acedido em março de 2021  
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O Reino Unido é um mercado relevante para a economia portuguesa, evidenciado pela sua presença entre os principais e mais estabelecidos parceiros no comércio 

internacional de bens e serviços e no investimento direto em Portugal, onde se posiciona em lugares de destaque. De facto, no comércio internacional de bens, o Reino Unido 

ocupa o 4.º lugar enquanto cliente de Portugal, com uma quota de 5,7%, e o 8.º lugar enquanto fornecedor (2,7%) do nosso país.  

A balança comercial entre Portugal e o Reino Unido tem sido positiva para o nosso país onde se verifica que o saldo é cada vez maior, o que significa que as exportações de 

Portugal são superiores às importações. De facto, ao longo do período entre 2015 e 2019, verificou-se um crescimento médio anual das exportações de 2% com as importações 

a apresentarem um acréscimo de 2,8%. No ano de 2020, devido à pandemia COVID-19, tanto as importações como as exportações apresentaram um decréscimo no seu valor, 

embora se tenha verificado que as importações apresentam uma diminuição mais significativa, com Portugal a apresentar um saldo de 1.19 mil milhões de euros, salientando 

uma balança comercial benéfica para o nosso país.  

As nossas exportações de mercadorias para o mercado britânico são constituídas por um leque diversificado 

de produtos, sendo de destacar os veículos e outro material de transporte (21,5% do total) e as máquinas 

e aparelhos (17,5%), seguidos dos metais comuns (7,6%), vestuário (6,9%) e produtos alimentares (6,5%). 

Remetendo às importações de Portugal originárias do Reino Unido, salientam-se as máquinas e aparelhos 

(23,4% do total) e produtos químicos (21,1%), seguidos dos veículos e outro material de transporte (9,8%), 

metais comuns (8,9%) e combustíveis minerais (8,2%). 

No setor dos serviços, o turismo é o grande protagonista nos fluxos entre o Reino Unido e Portugal, com o 

mercado britânico a corresponder a um dos principais mercados emissores de turistas internacionais, tendo 

representado 15,4% do total dos turistas, em 2019, ficando atrás de Espanha.  

Tendo em conta a informação apresentada, é possível perceber que o Reino Unido é um mercado relevante 

para as empresas portuguesas em muitos setores bem como a origem de turistas e de diversos fluxos 

financeiros com destino a Portugal, que com o Brexit irá provocar consequências relevantes sobre a 

economia portuguesa. Com o Brexit, é previsto uma redução do crescimento potencial da atividade 

económica no Reino Unido, quer no curto prazo que no longo prazo, que resultará na diminuição da procura 

dirigida a Portugal e também na menor capacidade de o Reino Unido dirigir a Portugal alguns fluxos. No 

curto prazo, prevê-se uma quebra nas exportações portuguesas, assim como a redução dos fluxos de 

investimento direto estrangeiro.  

Quadro 3 Comércio internacional de mercadorias de Portugal 
com o Reino Unido 

INDICADORES 
2019 

(Milhões €) 

2020 

(Milhões €) 

Importações (E) 2.102,3 1.862,9 

Exportações (I) 3.628,8 3.059,1 

Saldo (E - I) 1.527,5 1.196,3 

Peso do mercado em Portugal 

Importações 2,6% 2,3% 

Exportações 6,1% 5,0% 

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



  

9 

Apesar dos efeitos negativos causados pelo Brexit, o estudo “Brexit: As consequências para as empresas portuguesas” , desenvolvido pela Confederação Empresarial 

Portuguesa (CIP), apresenta vários setores da economia portuguesa que poderão alcançar mais oportunidades, nomeadamente, no setor farmacêutico, alimentar, químicos 

e produtos petrolíferos. Para além disso, o estudo refere a importância de Portugal estreitar relações com o Reino Unido, através da diplomacia, nomeadamente, reforçando 

a “Velha Aliança” entre os dois países, respeitando, sempre, as regras europeias para os acordos bilaterais. 

 

Quadro 4 Abordagem ao mercado – Reino Unido  

 

  

O Reino Unido é um mercado 
maduro, competitivo e 

exigente, onde os britânicos 
procuram sempre "value for 

money", ou seja, pagar o 
menos possível pelo melhor 

produto.

Os britânicos têm um trato 
cortês nas negociações, no 

entanto, têm um espírito de 
negócios frio, rigoroso e 

exigente. De preferência deve-
se evitar falar de política e 
temas pessoais sensíveis.

A pontualidade é muito 
apreciada.

Contacto telefónico essencial 
para agendamento de futuras 

reuniões.

As viagens de prospeção ao 
país são muito importantes 
para fortalecer as relações 
pessoais. Convidar clientes 
britânicos a visitar Portugal, 

costuma dar bons resultados.

As feiras no Reino Unido são 
um ponto de encontro vital 

para as empresas.

Os preços são fixados sem 
margem para negociação, 
ainda que seja possível o 

ajuste por pronto pagamento 
e por grandes quantidades.

É fundamental que os 
catálogos e toda a informação 
sobre a empresa e produtos 

estejam em inglês.  

https://www.nerlei.pt/nerleinoticiapdf/_brexit_estudo_digital_5bd9da1d4a026-80.pdf
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No Reino Unido o mercado alimentar caracteriza-se por ser altamente desenvolvido e competitivo. O setor do retalho e distribuição é um dos setores de atividade com maior 

dinâmica económica, destacando-se também o facto do mercado inglês ser recetivo às importações, sendo, por consequência, fortemente concorrencial.  

O setor agroalimentar cresceu mais rapidamente do que qualquer outra indústria no Reino Unido, sendo responsável por empregar mais de 3,6 milhões de pessoas, onde 

cerca de 94,0% do setor agroalimentar é constituído por Pequenas e Médias Empresas, contribuindo para 32,0% do total empregado no setor. É um setor bastante 

diversificado e inovador, com o Reino Unido a ser um dos estados-membros onde se localizam as sedes das maiores empresas deste setor, a par da Alemanha, da França, da 

Itália e de Espanha.  

A indústria alimentar apresenta perspetivas de crescimento positivas impulsionadas pelo aumento da população, da procura global e mudanças nos padrões dietéticos que 

estão relacionadas com o aumento do poder de compra dos consumidores. No Reino Unido, as áreas de maior crescimento na indústria de alimentos e bebidas incluem: 

aumento da procura por produtos vegan, comida saudável e produtos “éticos”. 

De facto, nos últimos anos, os consumidores procuram cada vez mais adotar hábitos saudáveis na sua vida quotidiana, constituindo desafios complexos para a indústria 

alimentar. São cada vez mais as pessoas cientes das questões de saúde e sustentabilidade relacionadas com as suas práticas alimentares que tem levado ao aumento das 

vendas de produtos sustentáveis. Alguns consumidores também se preocupam com a origem, segurança e métodos de produção dos seus alimentos, principalmente em 

certos grupos de alimentos (por exemplo, carne), levando então, à procura por produtos de origem orgânica. Os consumidores estão mais informados e irão usar essa 

informação nas suas decisões de compra.  

Verifica-se, assim, que 4 em cada 10 britânicos aumentaram o consumo de alimentos saudáveis e 17,4% da população do Reino Unido tem preferência por produtos de origem 

natural. Perante estes factos, salienta-se a importância de rótulos nutricionais e certificados que garantam a origem destes alimentos, de forma a aumentar a confiança dos 

consumidores, uma vez que, se demonstra alguma insegurança perante estes produtos. Torna-se importante que os fornecedores de produtos na indústria agroalimentar, 

forneçam informações mais direcionadas, acessíveis e de fácil compreensão sobre os seus produtos, através da colocação dos rótulos nutricionais na parte da frente da 

embalagem, por exemplo, de forma que os consumidores possam ter acesso às informações nutricionais e tomem as suas decisões de forma mais eficaz.  

Influenciado pelas tendências atuais do mercado alimentar e as exigências dos consumidores ingleses, o mercado gourmet tem vindo a afirmar-se cada vez mais como uma 

aposta garantida do setor agroalimentar. Este mercado vem dar resposta aos novos hábitos alimentares dos consumidores e preocupação com um estilo de vida saudável, 

onde o Reino Unido demonstra uma boa aceitação por este nicho de mercado uma vez que possui diversas cadeias de supermercado gourmet e pequenas lojas gourmet ou 

lojas especializadas, constituindo, então, um setor com elevado potencial.  
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O consumidor inglês caracteriza-se por valorizar fatores como a qualidade, o preço, a rapidez e variedade de escolha de produtos, sendo estes os pontos que mais influenciam 

as suas decisões de compra. O fator preço assume uma importância superior, verificando-se que a população com um baixo nível socioeconómico (em termos de educação, 

emprego e rendimentos) é o grupo menos propício a adotar um estilo de vida saudável, uma vez que estes produtos possuem um preço mais elevado. 

Fruto do estilo de vida acelerado da população britânica, a procura por alimentos de conveniência tem aumentado. Estes alimentos são preparados para serem consumidos 

a qualquer hora e lugar, facilitando o seu consumo fora de casa, reduzindo o tempo gasto na compra, preparação e ingestão de alimentos. Este é um segmento que se tornou 

conhecido no setor de frutas e legumes, tendo-se alargado para outro tipo de refeições pré-preparadas, que nem sempre são opções saudáveis contribuindo para a qualidade, 

ou falta dela, dos padrões dietéticos dos consumidores.  

No que respeita a estrutura de consumo no setor alimentar, os produtos enlatados são um dos principais produtos consumidos no Reino Unido, no entanto, as vendas destes 

produtos têm vindo a diminuir uma vez que os consumidores preferem cada vez mais produtos frescos, processados e congelados, devido à sua comodidade e imagem 

saudável. 

A conveniência estende-se também à oferta de bens alimentares através dos canais online, com o mercado do Reino Unido a registar um crescimento contínuo na aquisição 

de bens através deste meio, dando à indústria a oportunidade de vender diretamente aos clientes, limitando a influência dos retalhistas sobre as decisões de negócios. As 

tecnologias digitais permitem que os consumidores façam as usas compras de forma mais rápida e que estas, sejam entregues nas suas casas, fornecendo benefícios às 

pessoas com um ritmo de vida agitada. 

Neste sentido, é importante que a indústria alimentar tenha em atenção estas tendências de forma a responder às exigências dos consumidores que esperam que as empresas 

incorporem, por exemplo, práticas éticas nos produtos alimentares.  

No que se refere ao setor da carne, verifica-se que no Reino Unido, fruto do aumento da adoção de um estilo de vida vegan ou vegetariano, os consumidores escolhem evitar 

ou reduzir o seu consumo de carne. As razões pelas quais as pessoas têm mudado os seus hábitos alimentares incluem preocupações com o bem-estar animal (razões éticas), 

o impacto ambiental da produção de carne, segurança e preocupações com a saúde. Verifica-se que estas tendências são mais aparentes entre os consumidores mais jovens, 

notando que este tipo de produtos são opções mais caras que a carne, razão pela qual o consumo de carne e peixe continua elevado.  

Adicionalmente, no ano de 2020, devido à COVID-19, prevê-se um decréscimo no consumo de carne, fortemente influenciado pela diminuição do rendimento disponível das 

famílias, assim como pela tendência de maior consciencialização sobre os impactos do consumo de carne para a saúde, aumentando, assim, a procura por produtos mais 

saudáveis.  

No entanto, uma grande parte da população do Reino Unido continua a incluir carne e peixe nas suas refeições, verificando-se que a carne de aves é a mais consumida (31 kg 

de carne per capita por ano), seguindo-se a carne de porco (26 kg), carne bovina (18 kg) e carne ovina e caprina (4kg).  

No que respeita a repartição do comércio internacional de carne do Reino Unido, denota-se que o país é um importante importador destes produtos, ocupando a 7.ª posição 

no panorama mundial, absorvendo 3,6% das importações mundiais. Como principais produtos importados salienta-se a carne de aves, que ocupa o 1.º lugar; a carne suína 
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(0203) em 2.º; a carne de bovino fresca ou refrigerada (0202) ocupa o 3.º lugar; carnes e miudezas, comestíveis, salgadas ou em salmoura, secas ou fumadas; farinhas e pós 

comestíveis, de carnes ou de miudezas (0210) em 4.º lugar; carne de ovinos e caprinos (0204) a ocupar a 5.ª posição e carne de bovinos congelada (0202) ocupa o 6.º lugar.  

No que respeita as exportações, a nível mundial, o Reino Unido ocupa a 18.ª posição, denotando-se que os produtos mais exportados correspondem a carne de ovinos e 

caprinos (0204) que se encontra em 1.º lugar; seguido de carne de suínos (0203) em 2.º; carne de aves em 3.º lugar; a carne de bovinos fresca ou refrigerada (0201) em 4.º; 

carne de bovinos congelada (0202) em 6.º e carnes e miudezas comestíveis salgadas ou em salmoura (0210) a ocupar a 7.ª posição nas exportações do país.  

  

O Reino Unido apresenta-se como um importante importador e consumidor de carne de bovinos, sendo este o terceiro tipo de carne mais consumida pelos britânicos, que 

consomem cerca de 18 kg per capita anualmente.  

Ao nível das trocas comerciais de carne, a carne de bovino fresca ou refrigerada (0201) ocupa a 3.ª posição nas importações e a 4.ª posição nas exportações do país, enquanto 

a carne de bovino congelada (0202) ocupa a 6.ª posição tanto nas importações como nas exportações, demonstrando que há uma preferência por carne de bovino fresca ou 

refrigerada e não congelada.  

No que se refere à carne de bovinos fresca ou refrigerada (0201) o Reino Unido apresenta-se como o 7.º importador do mundo, verificando-se que, no período compreendido 

entre 2019 e 2020, o país tenha registado uma diminuição tanto no valor das importações como exportações, de -5,2% e -24,4% respetivamente.  

Como produtos importados destaca-se principalmente a tipologia “carnes desossadas de bovinos, frescas ou refrigeradas” (020130) que representou, em 2020, 83,8% do 

total das importações, tendo sido a tipologia que registou um decréscimo menos significativo nas importações, de -5,7%. De seguida, apresenta-se a tipologia “carcaças e 

meias carcaças, de bovinos, frescas ou refrigeradas” (020110) com uma quota de 12,7%, correspondendo à única que verificou um aumento das importações de 17,2%, e, por 

último, encontra-se a tipologia “carnes de bovinos, não desossadas, frescas ou refrigeradas (exceto carcaças e meias carcaças)” (020120) que representa apenas 3,5% do 

total, tendo sido a tipologia a apresentar um decréscimo acentuado de -38,7%, entre 2019 e 2020.  

A Irlanda apresenta-se como o maior fornecedor de carne de bovinos fresca ou refrigerada do Reino Unido, aglomerando 82,2% das importações do país, destacando-se 

também, embora com um peso mais reduzido, os Países Baixos (5,8%) e a Polónia (5,6%). 

No que respeita a exportação de carne de bovinos fresca ou refrigerada (0201), verifica-se que o país apresenta um saldo da balança comercial negativo, tendo-se verificado 

um decréscimo global nas exportações desta categoria, entre 2019 e 2020.  
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O maior volume de exportação diz respeito à tipologia “carnes desossadas de bovinos, frescas ou refrigeradas” (020130) que representa 76,3% do total, com as tipologias 

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

(020110) com uma quota aproximada de 11,9% d 11,8% do total.  

Nesta categoria de carne (fresca ou refrigerada), as exportações do Reino Unido dirigem-se principalmente para a Irlanda que absorve 33,2% do total, seguindo-se os Países 

Baixos (20,3%) e França (15,3%). Foi possível constatar que a Irlanda e os Países Baixos são os principais parceiros do Reino Unido de carne de bovinos fresca ou refrigerada.  

No grupo de carne de bovinos congelada (0202), entre o período de 2019 e 2020, o Reino Unido apresentou um aumento de 8,9% no valor das exportações, enquanto as 

importações apresentaram uma ligeira diminuição de 0,8%.  

Assim, no que respeita as importações, a tipologia “carnes desossadas de bovinos congeladas” (020230) reúne 95,8% do total e “carnes de bovinos, não desossadas congeladas 

(exceto carcaças e meias carcaças)” (020220) possui uma quota de 4%, correspondendo à única tipologia a apresentar um aumento, de 10,9% no seu valor, entre 2019 e 2020. 

Em último lugar, encontra-se “carcaças e meias carcaças, de bovinos, congeladas” (020210) que representa apenas 0,2% do total, tendo contribuído para o decréscimo das 

importações, com uma diminuição de 45,2% no período referido.  

A Irlanda destaca-se, novamente, como o principal fornecedor de carne de bovinos congelada do Reino Unido representando 71,3% do total das importações, onde se destaca, 

também, a Polónia (7,6%) e Países Baixos (5,8%). 

No grupo das exportações, o Reino Unido apresenta saldo negativo apenas na tipologia “carnes desossadas de bovinos congeladas” (020230), sendo que esta é a tipologia 

mais exportada, com uma quota de 81,9%. Seguidamente, destacam-se “carnes de bovinos, não desossadas congeladas (exceto carcaças e meias carcaças)” (020220) com 

uma quota de 14,7% e, por fim, “carcaças e meias carcaças, de bovinos, congeladas” (020210) que representa apenas 3,3% das exportações, correspondendo à única tipologia 

que apresentou uma evolução negativa, de 45,5%, entre 2019 e 2020.  

Nesta categoria de carne, as exportações do Reino Unido dirigem-se principalmente para Hong Kong que absorve 27,1% do total, seguindo-se a Irlanda (25,4%) e os Países 

Baixos (9,4%). Verificou-se que a Irlanda, Países Baixos e a Polónia são parceiros importantes para o Reino Unido na categoria de carne de bovino, tanto como fornecedores, 

mas também como clientes.  
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Quadro 5 Importações e Exportações de carne de animais da espécie bovina no Reino Unido // 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 
878,7 100,0 433,4 100,0 -445,3 833,5 100,0 327,8 100,0 -505,6 -5,2% -24,4% 

020110 
Carcaças e meias carcaças, de bovinos, frescas ou 

refrigeradas 
90,0 10,2 51,5 11,9 -38,5 105,5 12,7 38,8 11,8 -66,7 17,2% -24,8% 

020120 
Carnes de bovinos, não desossadas, frescas ou refrigeradas 

(exceto carcaças e meias carcaças) 
47,6 5,4 57,5 13,3 9,9 29,2 3,5 39,1 11,9 9,9 -38,7% -32,0% 

020130 Carnes desossadas de bovinos, frescas ou refrigeradas 741,1 84,3 324,4 74,8 -416,7 698,8 83,8 250,0 76,3 -448,8 -5,7% -22,9% 

0202 Total - Carnes de animais da espécie bovina, congeladas 253,0 100,0 96,0 100,0 -157,0 250,9 100,0 104,6 100,0 -146,4 -0,8% 8,9% 

020210 Carcaças e meias carcaças, de bovinos, congeladas 1,0 0,4 6,4 6,7 5,4 0,6 0,2 3,5 3,3 2,9 -45,2% -45,5% 

020220 
Carnes de bovinos, não desossadas congeladas (exceto 

carcaças e meias carcaças) 
9,0 3,6 13,9 14,5 4,9 10,0 4,0 15,4 14,7 5,4 10,9% 10,7% 

020230 Carnes desossadas de bovinos congeladas 243,0 96,0 75,7 78,9 -167,2 240,4 95,8 85,7 81,9 -154,7 -1,1% 13,2% 

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

A carne de porco corresponde ao segundo tipo de carne mais consumida no Reino Unido, com um consumo anual per capita de 26 kg, ocupando também o 2.º lugar no 

ranking das importações e exportações. A nível mundial, o país ocupa a 8.ª posição enquanto importador, absorvendo 3% das importações mundiais.  

No período compreendido entre 2019 e 2020, constata-se que as importações registaram uma contração de 8,6% enquanto as exportações aumentaram 6,1%, salientando-

se um saldo da balança comercial globalmente negativo.  

Relativamente às importações, é possível verificar que existe uma preferência por carnes de animais da espécie suína, frescas, refrigeradas que representa 77,7% das 

importações do país. No global, salientam-se as seguintes tipologias:  
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➢ “carnes de animais da espécie suína (exceto carcaças e meias carcaças, pernas, pás e respetivos pedaços, não desossados), frescas ou refrigeradas” (020319) – 56,1%; 

➢ “carnes de animais da espécie suína (exceto carcaças e meias carcaças, pernas, pás e respetivos pedaços, não desossados), congeladas” (020329) – 21%;  

➢ “pernas, pás e respetivos pedaços, não desossados, de animais de espécie suína, frescos ou refrigerados” (020312) – 20,1%. 

As restantes tipologias possuem uma representatividade reduzida, nomeadamente, a tipologia  “carcaças e meias carcaças, de animais da espécie suína, frescas ou 

refrigeradas” (020311) com uma quota de 1,5% e “pernas, pás e respetivos pedaços, não desossados, de animais de espécie suína, congeladas” (020322) que representa 1,2% 

do total das importações, tendo sido a única tipologia a apresentar um ligeiro aumento, de 0,9%, entre 2019 e 2020.  

A Dinamarca e a Alemanha correspondem aos principais fornecedores de carne de porco do Reino Unido, representando, 28,6% e 25,8%, respetivamente, seguindo-se a 

Irlanda (11,5%). 

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

correspondendo ao grupo de produtos que apresenta um saldo positivo, tendo também, no seu conjunto, apresentado um aumento das exportações de 28,5%, entre 2019 e 

2020, enquanto a carne de suínos fresca ou refrigerada apresentou um decréscimo de 20,3%. Destaca-se principalmente, a exportação de “carnes de animais da espécie suína 

(exceto carcaças e meias carcaças, pernas, pás e respetivos pedaços, não desossados), congeladas” (020329) que representa 53,7% do total.  

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

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

representa 19,8%, tendo sido a tipologia que apresentou o maior decréscimo do valor exportado, de -25,5%, entre 2019 e 2020; 

➢ “pernas, pás e respetivos pedaços, não desossados, de animais de espécie suína, congeladas” (020322) com uma quota de 9,2%; 

➢ “carcaças e meias carcaças, de animais da espécie suína, frescas ou refrigeradas” (020311) com uma correspondência de 8,6%, sendo a única tipologia, no grupa de 

carne de suínos fresca ou refrigerada que apresenta um saldo positivo;  

➢ “pernas, pás e respetivos pedaços, não desossados, de animais de espécie suína, frescos ou refrigerados” (020312) possui uma quota de 6%.  

A tipologia “carcaças e meias carcaças, de animais da espécie suína, congeladas” (020321) possui o menor volume de exportação, com uma quota de 2,7%, tendo sido a 

tipologia que apresentou o maior aumento das exportações, de 169,3%, entre 2019 e 2020.  

Em relação aos principais clientes do Reino Unido, em 2020, destaca-se a China que absorveu 47,8% do total das exportações do país, seguindo-se a Irlanda (18,7%) e a 

Alemanha (7,9%). 
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Quadro 6 Importações e Exportações de carne de animais da espécie suína no Reino Unido // 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 
1.085,4 100,0 447,0 100,0 -638,4 992,2 100,0 474,2 100,0 992,2 -8,6% 6,1% 

0203 Total - Carnes de animais da espécie suína, frescas, refrigeradas 830,1 76,5 205,1 45,9 -625,0 770,7 77,7 163,4 34,5 770,7 -7,2% -20,3% 

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

refrigeradas 
22,5 2,1 50,4 11,3 27,8 15,3 1,5 40,9 8,6 15,3 -32,2% -18,8% 

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

espécie suína, frescos ou refrigerados 
242,3 22,3 28,6 6,4 -213,7 199,1 20,1 28,5 6,0 199,1 -17,8% -0,4% 

020319 

Carnes de animais da espécie suína (exceto carcaças e meias 

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

ou refrigeradas 

565,2 52,1 126,1 28,2 -439,1 556,3 56,1 94,0 19,8 556,3 -1,6% -25,5% 

0203 Total - Carnes de animais da espécie suína, congeladas 255,3 23,5 241,9 54,1 -13,4 221,5 22,3 310,8 65,5 221,5 -13,2% 28,5% 

020321 Carcaças e meias carcaças, de animais da espécie suína, congeladas 2,1 0,2 4,7 1,0 2,6 1,6 0,2 12,6 2,7 1,6 -22,7% 169,3% 

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

espécie suína, congeladas 
11,5 1 32,4 7,3 20,9 11,6 1,2 43,7 9,2 11,6 0,9% 34,8% 

020329 

Carnes de animais da espécie suína (exceto carcaças e meias 

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

congeladas 

241,7 22,3 204,7 45,8 -37,0 208,3 21,0 254,5 53,7 208,3 -13,8% 24,3% 

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

 

A carne de animas das espécies caprina e ovina corresponde ao tipo de carne menos consumida pelos britânicos, apresentando um consumo per capita anual de 4kg. No 

entanto, esta ocupa o 1.º lugar no ranking das exportações de carne do país, e nas, importações, ocupa a 5.ª posição.  

Entre 2019 e 2020, o país apresentou uma ligeira diminuição nas importações, de -0,9%, enquanto as exportações aumentaram 8,4%, mostrando, assim uma evolução positiva 

para o país, que apresenta um saldo maioritariamente positivo.  
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No que respeita as importações, verifica-se que a carne de ovinos congelada representa a maioria, tendo-se verificado um aumento geral das importações, de 15%, entre 

2019 e 2020, enquanto a categoria de carne de ovinos fresca ou refrigerada apresentou uma diminuição de 16,3% no seu valor total. 

 Assim, as tipologias que se destacam são as seguintes: 

➢ “carnes não desossadas de ovinos (exceto carcaças e meias carcaças), congeladas” (020442) que apresenta uma quota dominante de 37,8% do total; 

➢ “carnes não desossadas de ovinos (exceto carcaças e meias carcaças), frescas ou refrigeradas” (020422) com uma percentagem de 32,2%; 

➢ “carnes de ovinos, desossadas, congeladas” (020443) que representou 17,3%; 

➢ “carnes de ovinos, desossadas, frescas ou refrigeradas” (020423) com uma quota de 10,2% do total das importações. 

O grupo de “carnes de caprinos, frescas, refrigeradas ou congeladas” (020450) representa apenas 0,8% do total, tendo apresentado um aumento acentuado de 73,4%, no 

período referido.  

O principal fornecedor de carne da espécie ovina e caprina é a Nova Zelândia que representa 67,7% das importações do país, seguindo-se a Austrália (14,4%) e a Irlanda 

(9,6%).  

No que se refere às exportações, denota-se que o país possui uma posição bastante importante a nível mundial, ocupando o 3.º lugar com uma quota de 7,6%.    

Deste modo, as principais tipologias exportadas pertencem à categoria de carne de ovinos fresca ou refrigerada que representa 91,3% do total das exportações, destacando-

se as seguintes: 

➢ “carcaças e meias carcaças de borrego, frescas ou refrigeradas” (020410) que representa 51,4% do total; 

➢ “carnes não desossadas de ovinos (exceto carcaças e meias carcaças), frescas ou refrigeradas” (020422 ) com uma quota de 20%; 

➢ “carcaças e meias carcaças, de ovinos, frescas ou refrigeradas (exceto borrego)” (020421) com uma percentagem de 16,1%. 

No grupo da carne congelada, apesar do país apresentar um valor baixo de exportação, o país apresentou um aumento global de 49,6%, destacando-se as tipologias “carnes 

não desossadas de ovinos (exceto carcaças e meias carcaças), congeladas” (020442) e “carnes de ovinos, desossadas, congeladas” (020443) que representam 4,8% e 3%, 

respetivamente.  

O grupo de “carnes de caprinos, frescas, refrigeradas ou congeladas” (020450) possui um valor muito reduzido, tendo apresentado uma diminuição acentuada das 

exportações, entre 2019 e 2020, de -40,1%.  

As suas exportações são dirigidas maioritariamente para França, que representa 39,8% do total, Alemanha (17,6%) e Bélgica (11,4%).  
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Quadro 7 Importações e Exportações de carne da espécie ovina e caprina no Reino Unido // 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 
357,22 100,0 455,8 100,0 98,62 354,1 100,0 494,0 100,0 139,8 -0,9% 8,4% 

 
Total - Carnes de animais da espécie ovina, frescas ou 

refrigeradas 
184,20 51,6 426,8 93,6 242,60 154,1 43,5 450,9 91,3 296,7 -16,3% 5,6% 

020410 Carcaças e meias carcaças de borrego, frescas ou refrigeradas  7,37 2,1 221,7 48,6 214,30 3,8 1,1 254,1 51,4 250,4 -48,7% 14,6% 

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

(exceto borrego) 
0,02 0,0 70,0 15,4 70,02 0,1 0,0 79,3 16,1 79,2 550,0% 13,2% 

020422 
Carnes não desossadas de ovinos (exceto carcaças e meias 

carcaças), frescas ou refrigeradas 
129,74 36,3 112,4 24,7 -17,30 114,1 32,2 98,8 20,0 -15,3 -12,1% -12,2% 

020423 Carnes de ovinos, desossadas, frescas ou refrigeradas 47,07 13,2 22,7 5,0 -24,42 36,2 10,2 18,7 3,8 -17,5 -23,2% -17,6% 

 Total - Carnes de animais da espécie ovina, congeladas 171,44 48,0 28,7 6,3 -142,78 197,2 55,7 42,9 8,7 -154,4 15,0% 49,6% 

020430 Carcaças e meias carcaças de borrego, congeladas  1,33 0,4 1,9 0,4 0,56 0,4 0,1 4,1 0,8 3,7 -66,5% 118,4% 

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

borregos) 
1,06 0,3 0,0 0,0 -1,03 1,5 0,4 0,1 0,0 -1,3 37,6% 390,5% 

020442 
Carnes não desossadas de ovinos (exceto carcaças e meias 

carcaças), congeladas 
102,72 28,8 15,2 3,3 -87,49 134,0 37,8 23,8 4,8 -110,2 30,4% 56,0% 

020443 Carnes de ovinos, desossadas, congeladas  66,34 18,6 11,5 2,5 -54,82 61,4 17,3 14,9 3,0 -46,5 -7,5% 29,2% 

020450 
Total - Carnes de caprinos, frescas, refrigeradas ou 

congeladas 
1,59 0,4 0,4 0,1 -1,21 2,7 0,8 0,2 0,0 -2,5 73,4% -40,1% 

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

de carnes ou de miudezas a nível mundial representando 19,4% do total das importações mundiais, ocupando assim o 1.º lugar no ranking.  

Este facto, justifica a balança comercial totalmente negativa do país, tendo apresentado uma diminuição, entre 2019 e 2020, no valor das importações e exportações, de -

9,5% e -28,9%, respetivamente, correspondendo à 4.ª categoria mais importada e a 7.ª mais exportada.  

No grupo das importações destacam-se as seguintes tipologias: 

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

(021019) – 72,5% do total;  

➢ “outras” (021099) – 14,5%;  

➢ “barrigas (entremeadas) e seus pedaços, da espécie suína, salgados ou em salmoura, secos ou fumados” (021012) – 9,8%, tendo sido a única tipologia a apresentar 

um aumento nas importações, de 3%, entre 2019 e 2020. 

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

“pernas, pás e respetivos pedaços, não desossados, de suínos, salgados ou em salmoura, secos ou fumados” (021011) que representa 2,5% do total e “carnes de bovinos, 

salgadas ou em salmoura, secas ou fumadas” (021020) que possui uma quota de 0,7% para o mercado, correspondendo à tipologia menos importada.  

As suas importações são provenientes dos Países Baixos que representa 35,6% do total, Dinamarca (20,3%) e Irlanda (10,8%).    

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

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

pedaços)” (021019) é a mais exportada com uma quota de 61,5% pelo mercado; 

➢ segue-se a tipologia “barrigas (entremeadas) e seus pedaços, da espécie suína, salgados ou em salmoura, secos ou fumados” (021012) que representa 18,7% do total;  

➢ por fim, destaca-se a tipologia “outras” (021099) com uma quota de 15,4%, que apresentou o maior decréscimo no seu valor, de -44,1%, no período objeto de análise 

A tipologia “carnes de bovinos, salgadas ou em salmoura, secas ou fumadas” (021020), tal como se verificou nas importações, é a menos exportada possuindo uma quota de 

2,1%, no entanto, foi a única tipologia que apresentou uma evolução positiva entre 2019 e 2020, apresentando um aumento de 37,2%.  
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Os principais clientes do Reino Unido são a Irlanda que representa 66,2% do total das exportações, seguindo-se a França (7,5%) e Espanha (7,1%). 

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

761,9 100,0 95,5 100,0 -666,3 689,8 100,0 68,0 100,0 -621,9 -9,5% -28,9% 

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

ou em salmoura, secos ou fumados 
18,6 2,4 2,2 2,3 -16,3 16,9 2,5 1,6 2,3 -15,4 -8,8% -30,2% 

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

em salmoura, secos ou fumados 
65,8 8,6 21,4 22,4 -44,4 67,8 9,8 12,7 18,7 -55,1 3,0% -40,7% 

021019 

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

pernas, pás e respetivos pedaços, não desossados, barrigas 

"entremeadas" e seus pedaços) 

559,6 73,5 52,1 54,5 -507,5 500,5 72,5 41,8 61,5 -458,7 -10,6% -19,8% 

021020 Carnes de bovinos, salgadas ou em salmoura, secas ou fumadas 5,8 0,8 1,1 1,1 -4,8 4,5 0,7 1,4 2,1 -3,1 -22,7% 37,2% 

021099 Outras 112,0 14,7 18,7 19,6 -93,3 100,1 14,5 10,5 15,4 -89,7 -10,6% -44,1% 

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 destaca os bovinos 

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

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

apesar da situação adversa da pandemia, mostrando que é um setor forte e com um elevado grau de exportação.  
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No panorama global, Portugal ocupa o 38.º lugar como exportador de produtos de carne, contribuindo com 0,2% nas exportações mundiais e ocupa a 24.ª posição no ranking 

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

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

No que respeita às relações comerciais com o Reino unido, Portugal ocupa o 14.º lugar como país de origem das importações e ocupa o 17.º como fornecedor. Já o Reino 

Unido ocupa o 5.º lugar no ranking de países para os quais Portugal exporta produtos de carne, onde se destaca, em 2020, a categoria de carne de bovinos fresca ou refrigerada 

(0201) que ocupa o 1.º lugar, carne de suínos (0203) em 2.º, carnes e miudezas, comestíveis, salgadas ou em salmoura, secas ou fumadas; farinhas e pós comestíveis, de 

carnes ou de miudezas (0210) que ocupa o 4.º lugar, carne de bovinos congelada (0202) em 5.º e carne de ovinos e caprinos (0204) que ocupa a 6.ª posição.  

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

possível verificar que Portugal apresenta um grande volume de importações de carne de bovino proveniente do Reino Unido, que ocupa o 7.º lugar enquanto fornecedor do 

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

Em relação ao grupo de carne de bovinos fresca ou refrigerada (0201), verifica-se que, entre 2019 e 2020, as importações de Portugal provenientes do Reino Unido diminuíram 

21,4%, enquanto as exportações tiveram um aumento exponencial de 303,9%.  

 Assim, verifica-se que Portugal exportou principalmente “carnes desossadas de bovinos, frescas ou refrigeradas” (020130) que possui uma quota de 95,5% e “carnes de 

bovinos, não desossadas, frescas ou refrigeradas (exceto carcaças e meias carcaças)” (020120) que representa 4,5% do total das exportações, não apresentando exportação 

de “carcaças e meias carcaças, de bovinos, frescas ou refrigeradas” (020110).  

No que respeita o grupo de carne de bovinos congelada (0202), denota-se que Portugal apresentou um decréscimo de 72,6% do valor das importações com o Reino Unido e 

as exportações apresentaram um grande aumento. Assim, tal como aconteceu no grupo de carne fresca ou refrigerada, Portugal exportou as tipologias de “carnes desossadas 

de bovinos congeladas” (020230) que representa 95,4%, correspondendo à tipologia que registou um grande aumento no seu valor, e “carnes de bovinos, não desossadas 

congeladas (exceto carcaças e meias carcaças)” (020220) com uma quota de 4,6%.  

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

refrigeradas (0201), quer em 2019 como em 2020, destacando-se a tipologia “carnes desossadas de bovinos, frescas ou refrigeradas” (020130) que representa 73,8% do total, 

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

congeladas” (020230), embora tenha apresentado um substancial decréscimo no período em análise (-75%), e “carnes de bovinos, não desossadas congeladas (exceto carcaças 

e meias carcaças)” (020220).  
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Quadro 9 Trocas comerciais de carne de animais da espécie bovina entre Portugal e Reino Unido // 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 
10.791,9 100,0 883,1 100,0 -9.908,8 8.484,1 100,0 3.566,4 100,0 -4.917,7 -21,4% 303,9% 

020110 Carcaças e meias carcaças, de bovinos, frescas ou refrigeradas 190,4 1,8 0  0 -190,4 178,5 2,1 0  0 -178,5 -6,2% --- 

020120 
Carnes de bovinos, não desossadas, frescas ou refrigeradas 

(exceto carcaças e meias carcaças) 
710,2 6,6 128,5 14,5 -581,8 2.043,3 24,1 162,0 4,5 -1.881,3 187,7% 26,1% 

020130 Carnes desossadas de bovinos, frescas ou refrigeradas 9 891,2 91,7 754,6 85,5 -9 136,6 6.262,2 73,8 3 404,4 95,5 -2.857,8 -36,7% 351,1% 

0202 Total - Carnes de animais da espécie bovina, congeladas 4.353,2 100,0 12,2 100,0 -4.341,0 1.192,4 100,0 202,6 100,0 -989,8 -72,6% 1564,1% 

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

020220 
Carnes de bovinos, não desossadas congeladas (exceto carcaças 

e meias carcaças) 
137,0 3,1 2,6 21,2 -134,4 138,7 11,6 9,3 4,6 -129,4 1,2% 260,1% 

020230 Carnes desossadas de bovinos congeladas 4.216,2 96,9 9,6 78,8 -4.206,6 1.053,7 88,4 193,3 95,4 -860,5 -75,0% 1915,8% 

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

O Quadro 10 apresenta as trocas comerciais de carne suína (0203), que corresponde ao tipo de carne que, tradicionalmente, Portugal mais exporta para o Reino Unido. No 

entanto, em 2020, ocupou a 2.ª posição, verificando-se um saldo positivo da balança comercial, tanto em 2019 como 2020. As exportações para o mercado britânico 

registaram uma evolução negativa de -57,3%, no período em análise.  

Assim Portugal, em 2020, exportou as seguintes tipologias de carne suína para o Reino Unido:  

➢ “pernas, pás e respetivos pedaços, não desossados, de animais de espécie suína, frescos ou refrigerados” (020312) que representou 57,4% do total, sendo a tipologia 

que registou um decréscimo significativo no valor das exportações do país, de -53,9%;  
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➢ “carnes de animais da espécie suína (exceto carcaças e meias carcaças, pernas, pás e respetivos pedaços, não desossados), congeladas” (020329) com uma quota de 

32,7%, tendo também apresentado um decréscimo de 64,4%;  

➢ “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 5,5%. 

As restantes tipologias apresentam valores mais reduzidos, no entanto, salientam-se as tipologias “carcaças e meias carcaças, de animais da espécie suína” tanto congeladas 

(020321) como frescas ou refrigeradas (020311) que apresentaram um aumento significativo no valor exportado, entre 2019 e 2020, mostrando perspetivas de aumento da 

procura.  

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

pernas, pás e respetivos pedaços, não desossados), congeladas” (020329), “pernas, pás e respetivos pedaços, não desossados, de animais de espécie suína, frescos ou 

refrigerados” (020312) e “carnes de animais da espécie suína (exceto carcaças e meias carcaças, pernas, pás e respetivos pedaços, não desossados), frescas ou refrigeradas” 

(020319). 
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Quadro 10 Trocas comerciais de carne de animais da espécie suína entre Portugal e Reino Unido // 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 
332,2 100,0 7.338,1 100,0 7.005,9 151,5 100,0 3.131,1 100,0 2.979,6 -54,4% -57,3% 

0203 Total - Carnes de animais da espécie suína, frescas, refrigeradas 114,3 34,4 4.151,4 56,6 4.037,1 28,3 18,7 2.008,8 64,2 1.980,5 -75,3% -51,6% 

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

ou refrigeradas 
0  0 3,0 0,04 3,0 0  0 41,8 1,3 41,8 --- 1306,2% 

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

espécie suína, frescos ou refrigerados 
28,4 8,5 3.896,1 53,1 3.867,7 28,2 18,6 1.795,8 57,4 1.767,6 -0,5% -53,9% 

020319 

Carnes de animais da espécie suína (exceto carcaças e meias 

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

frescas ou refrigeradas 

85,9 25,9 252,3 3,4 166,4 0,0 0,02 171,2 5,5 171,2 -100,0% -32,1% 

0203 Total - Carnes de animais da espécie suína, congeladas 217,9 65,6 3.186,7 43,4 2.968,8 123,3 81,3 1.122,3 35,8 999,1 -43,4% -64,8% 

020321 
Carcaças e meias carcaças, de animais da espécie suína, 

congeladas 
0 0  21,1 0,3 21,1 0 0 58,3 1,9 58,3 --- 176,8% 

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

espécie suína, congeladas 
0  0 296,0 4,0 296,0 0 0  41,1 1,3 41,1 --- -86,1% 

020329 

Carnes de animais da espécie suína (exceto carcaças e meias 

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

congeladas 

217,9 65,6 2.869,6 39,1 2.651,7 123,3 81,3 1.022,9 32,7 899,7 -43,4% -64,4% 

Fonte: Instituto Nacional de Estatística (INE) 
Acedido em março de 2021 
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Em relação às trocas comerciais de carne de animais da espécie ovina e caprina, representadas no Quadro 11, verifica-se que o Reino Unido é um importante fornecedor 

desta categoria de carne, ocupando a 3.ª posição no ranking de fornecedores de Portugal.  

Assim, verifica-se que Portugal possui um saldo estruturalmente negativo, apesar de se ter assistido a um aumento significativo no valor global das exportações desta categoria 

para o Reino Unido.  

Em 2019, Portugal exportou apenas “carnes de ovinos, desossadas, congeladas” (020443) e “carnes de caprinos, frescas, refrigeradas ou congeladas” (020450), enquanto, em 

2020, juntaram-se a estas as tipologias as “carcaças e meias carcaças, de ovinos, frescas ou refrigeradas (exceto borrego)” (020421) e “carcaças e meias carcaças de borrego, 

congeladas” (020430), apesar de possuírem uma representatividade reduzida.  

A tipologia “carnes de caprinos, frescas, refrigeradas ou congeladas” (020450) é a mais exportada para o Reino Unido, com uma quota de 98,8%, tendo, em 2020, apresentado 

um saldo positivo na balança comercial com um aumento exponencial de 507,1%.  

No que respeita as importações provenientes do Reino Unido, verifica-se que Portugal importa principalmente carnes de ovinos frescas ou refrigeradas destacando-se 

principalmente “carcaças e meias carcaças de borrego, frescas ou refrigeradas” (020410) e “carnes não desossadas de ovinos (exceto carcaças e meias carcaças), frescas ou 

refrigeradas” (020422) com uma quota de 44,6% e 43,9%, tendo esta categoria apresentado um decréscimo global de -11,1%.  
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Quadro 11 Trocas comerciais de carne de animais das espécies ovina e caprina entre Portugal e Reino Unido // 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 
     4. 608,4  100,0 11,0 100,0 -4.597,5 4.096,8 100,0 67,3 100,0 -4.029,6 -11,1% 512,9% 

 
Total - Carnes de animais da espécie ovina, frescas ou 

refrigeradas 
     4.484,6  97,3 0 0 -4.484,6 3.775,8 92,2 0,2 0,3 -3.775,6 -15,8% 100,0% 

020410 
Carcaças e meias carcaças de borrego, frescas ou 

refrigeradas  
     2.233,7  48,5 0 0 -2.233,7 1.825,7 44,6 0 0  -1.825,7 -18,3% ---  

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

(exceto borrego) 
0 0  0 0 0 107,8 2,6 0,2 0,3 -107,7 --- 100,0% 

020422 
Carnes não desossadas de ovinos (exceto carcaças e meias 

carcaças), frescas ou refrigeradas 
2186,8 47,5 0 0 -2.186,8 1.798,5 43,9 0  0 -1.798,5 -17,8% --- 

020423 Carnes de ovinos, desossadas, frescas ou refrigeradas 64,1 1,4 0 0 -64,1 43,7 1,1 0   -43,7 -31,8% --- 

 Total - Carnes de animais da espécie ovina, congeladas 68,3 1,5 0,0 0,3 -68,3 293,6 7,2 0,7 1,0 -292,9 329,9% 1863,6% 

020430 Carcaças e meias carcaças de borrego, congeladas  22,2 0,5 0 0 -22,2 0,1 0,0 0,6 0,8 0,5 -99,5% 100,0% 

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 
45,8 1,0 0 0 -45,8 293,2 7,2 0,0 0,1 -293,2 540,1% 100,0% 

020443 Carnes de ovinos, desossadas, congeladas  0,2 0,0 0,0 0,3 -0,2 0,2 0,0 0,1 0,1 -0,2 -3,8% 60,6% 

020450 
Total - Carnes de caprinos, frescas, refrigeradas ou 

congeladas 
55,6 1,2 10,9 99,7 -44,7 27,5 0,7 66,4 98,8 38,9 -50,5% 507,1% 

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

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

no Quadro 12, constata-se que o Reino Unido é o 6.º cliente de Portugal, demonstrando a importância para o mercado.  

Em 2019, Portugal apresentou um saldo negativo, no entanto, em 2020, registou-se um saldo maioritariamente positivo, fruto do decréscimo significativo das importações 

provenientes do Reino Unido, de -70,4%.  
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Assim, verifica-se que Portugal exporta principalmente:  

➢ “pernas, pás e respetivos pedaços, não desossados, de suínos, salgados ou em salmoura, secos ou fumados” (021011) com uma quota 37,4%, sendo a categoria que 

apresentou um aumento exponencial de 542,9%;  

➢ “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 33,5% com um aumento de 31,2%;  

➢ “barrigas (entremeadas) e seus pedaços, da espécie suína, salgados ou em salmoura, secos ou fumados” (021012) com uma quota de 19,3% e com uma evolução 

positiva de 56%. 

As restantes tipologias apresentam uma quota mais reduzida, nomeadamente, a tipologia “outras” (021099) possui uma quota de 5,7% e “carnes de bovinos, salgadas ou em 

salmoura, secas ou fumadas” (021020) que representa 4%, tendo sido estas as tipologias que apresentaram uma evolução negativa entre 2019 e 2020, de -88,7% e -69,5%, 

respetivamente.  

Como foi possível verificar, o Reino Unido é um dos principais parceiros comerciais de Portugal nas trocas de carne, representando, em 2020, 3,7% das exportações 

portuguesas, onde se salienta, principalmente, a troca de carne de bovinos fresca ou refrigerada e carne de suínos. O Reino Unido é o 3.º fornecedor de carne de ovinos e 

caprinos para Portugal, o que que demonstra a relevância do mercado para o nosso país. Tendo em conta o valor total das exportações de carne com o Reino Unido, verificou-

se em 2020, uma diminuição do valor, podendo ser justificado pelas medidas de contenção da pandemia COVID-19, mas também pelo impacto do Brexit.  

Apesar dos impactos do Brexit para a Europa e, em específico, para Portugal, o Reino Unido mantém-se como um mercado de grande importância para as empresas 

portuguesas, que procuram adaptar-se às novas regras ao nível do relacionamento comercial. Salientam-se as relações já existentes com o mercado, onde, para o cidadão 

britânico, Portugal já é um destino familiar, quer pelas suas mais-valias turísticas, pela comunidade residente no país, ou até pelos produtos que encontram nas prateleiras 

dos seus estabelecimentos comerciais locais.  

A qualidade da oferta portuguesa já é reconhecida no Reino Unido, sendo possível encontrar lojas especializadas em produtos portugueses espalhados por todo o país, onde 

se destacam produtos como o vinho do Porto, peixe em conserva, pastel de nata e produtos de cerâmica e têxtil, que captam cada vez mais a atenção dos consumidores 

britânicos.  

Assim, verifica-se que existem oportunidades para os produtores portugueses que se pretendam posicionar-se neste mercado, sendo importante manterem-se informados 

sobre as preferências e tendências de consumo do consumidor britânico, oferecendo produtos diferenciados e competitivos em preço, mas acima de tudo, em qualidade. É 

também importante salientar a crescente preocupação com questões de ética e sustentabilidade.  
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Quadro 12 Trocas comerciais de carne e miudezas, comestíveis, salgadas ou em salmoura entre Portugal e Reino Unido // 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 

495,3 100,0 464,1 100,0 -31,1 146,5 100,0 430,9 100,0 284,4 -70,4% -7,1% 

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

salgados ou em salmoura, secos ou fumados 
0,0 0,0 25,1 5,4 25,0 0,0 0  161,3 37,4 161,3 -100,0% 542,9% 

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

salgados ou em salmoura, secos ou fumados 
0  0 53,2 11,5 53,2 4,8 3,3 83,1 19,3 78,3 100,0% 56,0% 

021019 

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

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

barrigas "entremeadas" e seus pedaços) 

163,3 33,0 110,2 23,7 -53,2 60,2 41,0 144,6 33,5 84,4 -63,2% 31,2% 

021020 Carnes de bovinos, salgadas ou em salmoura, secas ou fumadas 192,0 38,8 57,0 12,3 -135,0 2,5 1,7 17,4 4,0 14,9 -98,7% -69,5% 

021099 Outras 139,9 28,2 218,6 47,1 78,7 79,1 54,0 24,7 5,7 -54,5 -43,4% -88,7% 

Fonte: International Trade Centre (ITC) 
Acedido em março de 2021 
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A 31 de janeiro de 2020 o Reino Unido desvinculou-se da União Europeia (UE), com a entrada em vigor do Acordo de Saída, tendo passado a ser considerado um país terceiro. 

O Brexit provocou grandes mudanças no relacionamento comercial entre a UE e o Reino Unido, que, após negociações, a Comissão Europeia, conseguiu chegar a um bom 

termo com o Reino Unido, regendo-se o relacionamento bilateral, a partir de 1 de janeiro de 2021, pelo Acordo de Comércio e Cooperação (ACC), onde se prevê a ausência 

de direitos aduaneiros e quotas, que já está em aplicação provisória.   

O ACC é constituído por três pilares principais: um acordo de comércio livre, uma nova parceria para a segurança dos cidadãos e um acordo horizontal em matéria de 

governação.  

Este acordo surge em complemento ao Acordo de Saída, onde se mantêm as regras aí definidas, nomeadamente quanto ao Protocolo da Irlanda do Norte, que define que 

embora este território integre a união aduaneira do RU, continuará a aplicar as regras do mercado único da UE em múltiplas áreas, no sentido de evitar o surgimento de uma 

fronteira comercial na ilha da Irlanda. 

A UE e o Reino Unido constituem blocos comerciais e regulamentares distintos, que apesar do Acordo ter introduzido mecanismos práticos de simplificação aduaneira, 

persistirão obstáculos horizontais aos vários setores, como a tramitação aduaneira (anteriormente inexistente) e os diferentes padrões regulamentares dos bens (antes 

harmonizados). 

Os bens alimentares, animais e humanos, vegetais e produtos vegetais, entre outros, constituem produtos mais sensíveis ao nível da segurança por força da necessária 

fiscalização sanitária e fitossanitária, exigindo-se à partida, desde logo, a pré-notificação às autoridades britânicas de qualquer remessa de mercadoria.  

Assim, os requisitos para exportação de animais vivos, produtos germinais e produtos de origem animal para o Reino Unido serão introduzidos por fases, entre janeiro de 

2021 e janeiro de 2022. Os certificados sanitários para a exportação para o Reino Unido serão sensivelmente os mesmos que os certificados existentes da UE para as 

importações do resto do mundo.  

Segundo a Direção-Geral de Alimentação e Veterinária (DGAV),  o tipo de controlo sanitário e fase em que será implementado dependem do tipo de mercadoria e do seu 

risco sanitário associado e são eles:  

→ Pré-notificação pelo importador na GB; 

→ Emissão de número de notificação único;  

→ Certificado sanitário; 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=OJ:L:2020:029:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22020A1231(01)&from=PT
https://ec.europa.eu/info/strategy/relations-non-eu-countries/relations-united-kingdom/eu-uk-withdrawal-agreement/protocol-ireland-and-northern-ireland_pt
https://www.gov.uk/government/collections/health-certificates-for-animal-and-animal-product-imports-to-great-britain
https://www.portugalexporta.pt/mercados-internacionais/reino-unido/brexit
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→ Controlos de identidade, físicos e da documentação da mercadoria na fronteira, lugares de destino ou postos de controlo fronteiriço (PCF).  

As fases para exportação de Produtos de Origem Animal para Consumo Humano (POACH) da UE para o Reino Unido (exceto Irlanda do Norte), encontram-se no quadro 

infra:  

Quadro 13 Exportações de Produtos de Origem Animal para Consumo Humano União Europeia para a Grã-Bretanha 

Fase 1 - de 1 

de janeiro a 1 

de outubro de 

2021 

Os novos controlos aplicam-se a POACH que estejam sujeitos a medidas de salvaguarda e são: 

• Certificado sanitário para a mercadoria  

(contactar para o efeito as DSAVR/RA; os modelos podem ser também consultados em https://www.gov.uk/government/collections/health-

certificates-for-animal-and-animal-product-imports-to-great-britain) 

• Pré- notificação ao IPAFFS (Import of products, animals, food and feed system) pelo importador o que origina um número de notificação 

único (UNN-unique notification number) 

IPAFFS –  https://www.gov.uk/guidance/import-of-products-animals-food-and-feed-system 

- Na Grã-Bretanha (GB), o importador tem de notificar, com um mínimo 24 horas de antecedência, o IPAFFS (sistema informático do RU), da chegada 

da mercadoria e fornecer ao exportador o correspondente número de notificação único (UNN-unique notification number). 

- O exportador/DGAV tem de adicionar o UNN ao certificado de exportação e fornecer uma cópia eletrónica do certificado ao importador. 

- O importador tem de submeter a cópia eletrónica do certificado no IPAFFS. 

- O exportador tem de assegurar que o certificado sanitário original acompanha a mercadoria. 

- Medidas de salvaguarda podem ter de ser tomadas rapidamente e proibir ou restringir a importação de certos produtos originários de 

determinados países na eventualidade de aparecimento de focos de doença ou em situações de risco para a saúde pública. 

Importa verificar se há atualizações sobre surtos de doenças que possam afetar as exportações para a GB pelo que se deverá consultar as respetivas 
Direções de Serviço de Alimentação e Veterinária Regionais e/ou o portal da DGAV para esse efeito. 

 

Fase 2 – a 

partir de 1 de 

outubro 2021 

Os novos controlos aplicam-se a todos os POACH: 

• Certificado sanitário para a mercadoria   

contactar para o efeito as DSAVR/RA; os modelos podem ser também consultados em: https://www.gov.uk/government/collections/health-

certificates-for-animal-and-animal-product-imports-to-great-britain 

• Pré- notificação ao IPAFFS pelo importador 

https://www.gov.uk/government/collections/health-certificates-for-animal-and-animal-product-imports-to-great-britain
https://www.gov.uk/government/collections/health-certificates-for-animal-and-animal-product-imports-to-great-britain
https://www.gov.uk/guidance/import-of-products-animals-food-and-feed-system
https://www.dgav.pt/
https://www.dgav.pt/wp-content/uploads/2021/04/Contactos-DSAVR-e-RA-1.pdf
https://www.gov.uk/government/collections/health-certificates-for-animal-and-animal-product-imports-to-great-britain
https://www.gov.uk/government/collections/health-certificates-for-animal-and-animal-product-imports-to-great-britain
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• Chegada da mercadoria pode ser feita por qualquer ponto de entrada na GB 

• Verificação da documentação poderá ser feita remotamente longe da fronteira 

IPAFFS – https://www.gov.uk/guidance/import-of-products-animals-food- and-feed-system 

• Na GB, o importador tem de notificar, com um mínimo 24 horas de antecedência, o IPAFFS (sistema informático da GB), da chegada da 

mercadoria. 

• O exportador tem de fornecer uma cópia eletrónica do certificado ao importador. 

• O importador tem de submeter a cópia eletrónica do certificado no IPAFFS. 

• O exportador tem de assegurar que o certificado sanitário original acompanha a mercadoria. 

Os requisitos para POACH sujeitos a medidas de salvaguarda introduzidos no dia 1 janeiro de 2021 (Fase 1) continuarão a ser aplicáveis. 

Fase 3 – a 

partir de 1 de 

Janeiro de 

2022 

Os novos controlos aplicam-se a todos os POACH: 

• Certificado sanitário para a mercadoria  

contactar para o efeito as DSAVR/RA; os modelos podem ser consultados em: https://www.gov.uk/government/collections/health-

certificates-for-animal-and-animal-product-imports-to-great-britain  

• Pré- notificação ao IPAFFS pelo importador 

https://www.gov.uk/guidance/import-of-products-animals-food- and-feed-system 

• A entrada da mercadoria na GB tem de ser feita por um PCF com valência adequada para os controlos da mercadoria em questão 

https://www.gov.uk/government/publications/uk-border-control-posts-animal-and-animal-product-imports/live-animals-animal-products-

and-food-and-feed-of-non-animal-origin-border-control-posts-bcp-in-the-uk 

• A verificação física da mercadoria e correspondente documentação irá ser introduzida e feita nos PCFs 

• POACH provenientes da EU serão sujeitos a um mínimo de 1% de verificações físicas e de identidade nos PCF. Alguns produtos como o -

marisco irá ser sujeito a uma percentagem mais elevada do número de verificações mínimas. 

- Na GB, o importador tem de notificar, com um mínimo 24 horas de antecedência, o IPAFFS (sistema informático da GB), da chegada da mercadoria. 

- O exportador tem de fornecer uma cópia eletrónica do certificado ao importador. 

- O importador tem de submeter a cópia electrónica do certificado no IPAFFS. 

- O exportador tem de assegurar que o certificado sanitário original acompanha a mercadoria. 

- A entrada da mercadoria na GB assim como as verificações físicas e de documentação dessa mercadoria são feitas nos PCF. 

- Os POACH estarão sujeitos a uma percentagem mínima de 1% de verificações física e de identidade nos PCF. 

https://www.gov.uk/guidance/import-of-products-animals-food-&nbsp;and-feed-system
https://www.dgav.pt/wp-content/uploads/2021/04/Contactos-DSAVR-e-RA-1.pdf
https://www.gov.uk/government/collections/health-certificates-for-animal-and-animal-product-imports-to-great-britain
https://www.gov.uk/government/collections/health-certificates-for-animal-and-animal-product-imports-to-great-britain
https://www.gov.uk/guidance/import-of-products-animals-food-&nbsp;and-feed-system
https://www.gov.uk/government/publications/uk-border-control-posts-animal-and-animal-product-imports/live-animals-animal-products-and-food-and-feed-of-non-animal-origin-border-control-posts-bcp-in-the-uk
https://www.gov.uk/government/publications/uk-border-control-posts-animal-and-animal-product-imports/live-animals-animal-products-and-food-and-feed-of-non-animal-origin-border-control-posts-bcp-in-the-uk
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Importa verificar se o produto é sujeito a controlo na importação na GB, procurando o código NC em causa: 

Anexo I do Regulamento 2019/2007 https://www.legislation.gov.uk/eur/2019/2007/contents 

 

Fonte: Direção-Geral de Alimentação e Veterinária 

 

De acordo com as regras da rotulagem e da informação a prestar ao consumidor, deverá ser feita a identificação, entre outras informações, das seguintes:  

• designação do alimento; 

• ingredientes; 

• quantidades; 

• peso ou volume; 

• prazo de validade; 

• e em alternativa, do nome e morada do fabricante ou da empresa importadora no Reino Unido. Porém, a partir de outubro de 2022, a identificação do importador 

no Reino Unido passará a ser obrigatória - Giving food information to consumers (GOV.UK). 

De um ponto de vista mais genérico, deverá ser tido em conta aquando da exportação de bens para o Reino Unido, que, em certos casos, as formalidades e requisitos 

regulamentares serão/poderão ser distintos conforme a “nação” de destino da exportação, Inglaterra, País de Gales, Escócia ou Irlanda do Norte, sendo igualmente distintas 

as autoridades competentes – por exemplo, a Food Standards Scotland (Escócia) e a Food Standards Agency (Inglaterra, País de Gales e Irlanda do Norte). 

 

Segundo informação disponibilizada pela AICEP - BREXIT: COMO EXPORTAR PARA O REINO UNIDO, o ACC significa a concessão de tratamento preferencial (logo uma ausência 

generalizada de direitos aduaneiros e quotas) à importação/exportação de mercadorias entre as partes, podendo, desse modo, ser afastada a aplicação às exportações 

comunitárias da United Kingdom Global Tariff - UKGT (GOV.UK).  O Acordo, porém, não evita a introdução de formalidades alfandegárias no comércio entre a União Europeia 

e o Reino Unido, que eram inexistentes antes do Brexit. 

Para as empresas beneficiarem do tratamento preferencial dado pelo ACC, será necessário, desde logo, que as mercadorias a exportar cumpram as Regras de Origem 

estabelecidas no Acordo e que seja possível a prova da origem comunitária das mesmas. A prova de origem é constituída pelos meios documentais (ou outros) que, nos 

termos dos respetivos Protocolos, sirvam para determinar ou evidenciar a origem geográfica das mercadorias e/ou das matérias-primas que as constituem, a incorporação 

efetuada e/ou o aperfeiçoamento realizado. 

https://www.legislation.gov.uk/eur/2019/2007/contents
https://www.gov.uk/guidance/food-labelling-giving-food-information-to-consumers#labelling-pre-packed-food
https://www.foodstandards.gov.scot/
https://www.food.gov.uk/
https://www.portugalexporta.pt/mercados-internacionais/reino-unido/brexit
https://www.gov.uk/guidance/tariffs-on-goods-imported-into-the-uk
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Importa, assim, consultar o Guia sobre o estatuto de exportador registado no âmbito do sistema REX no quadro do ACC da Autoridade Tributária e Aduaneira ou a plataforma 

Access2Markets da Comissão Europeia. 

As mercadorias exportadas continuarão a estar sujeitas a impostos (como o Imposto sobre o Valor Acrescentado - IVA e o Imposto Especial de Consumo - IEC) e taxas de 

processamento alfandegário, uma vez que o Acordo apenas concede tratamento preferencial ao nível dos direitos aduaneiros.  

No que respeita as trocas comerciais de carne, a Portugal é concedida a Taxa preferencial da UE, o que significa, ausência generalizada de direitos aduaneiros e quotas.  

 

 

 

  

https://info-aduaneiro.portaldasfinancas.gov.pt/pt/legislacao_aduaneira/oficios_circulados_doclib/Documents/Oficio_Circulado_15810_2021.pdf
https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/pt/home
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ENTIDADES MORADA TELEFONE EMAIL | WEBSITE 

Embaixada de Portugal no Reino 

Unido 
11, Belgrave Square 
London, SW1X 8PP +44 207 2355331 

E-mail: londres@mne.pt  

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

Embaixada Britânica 
Rua de São Bernardo, 33  

1249-082 Lisboa 
+351 213 924 000 

E-mail: ppa.lisbon@fcdo.gov.uk  

Website: 

https://www.gov.uk/world/organisations/british-

embassy-lisbon.pt  

Consulado Geral de Portugal em 

Londres 

3 Portland Place 

London W1B 1HR 
+44 20 729 137 70 

E-mail: consulado.londres@mne.pt  

Website: www.portugalemlondres.org/  

AICEP Portugal Global 

Rua Júlio Dinis, 748 9º Dto., 

4050-012 Porto  
+351 226 055 300 

E-mail: aicep@portugalglobal.pt 

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

1050-051 Lisboa 
+351 217 909 500 

AICEP Portugal Global em 

Londres 

11 Belgrave Square 

London SW1X 8PP 
+ 44 207 201 66 66 

E-mail: aicep.london@portugalglobal.pt  

Website: www.portugalglobal.pt 

mailto:londres@mne.pt
https://londres.embaixadaportugal.mne.gov.pt/pt/
mailto:ppa.lisbon@fcdo.gov.uk
https://www.gov.uk/world/organisations/british-embassy-lisbon.pt
https://www.gov.uk/world/organisations/british-embassy-lisbon.pt
mailto:consulado.londres@mne.pt
http://www.portugalemlondres.org/
mailto:aicep@portugalglobal.pt
http://www.portugalglobal.pt/
mailto:aicep.london@portugalglobal.pt
http://www.portugalglobal.pt/
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ENTIDADES MORADA TELEFONE EMAIL | WEBSITE 

Câmara de Comércio Luso-
Britânica 

Rua da Estrela, 8 

1200-669 Lisboa 
+351 213 942 020 

E-mail: info@bpcc.pt  

Website: http://www.bpcc.pt  

Câmara Bilateral no Reino Unido 
(Portuguese Chamber - The 

Portuguese UK Business 
Network) 

Fourth Floor 11 Belgrave Square, London S 

W 1 X 8 P P +44 020 7201 6638   
E-mail: info@portuguese-chamber.org.uk  

Website: http://www.portuguese-chamber.org.uk  

Câmara de Comércio Britânica 

(British Chambers of Commerce)  

65 Petty France 

London SW1H 9EU  +44 (0) 207 654 58 00 
E-mail: info@britishchambers.org.uk  

Website: http://www.portuguese-chamber.org.uk  

Departamento de Comércio 

Internacional (Department for 

International Trade – DTI) 

1 Victoria Street 

London, SW1H 0ET +44 207 333 54 42 

E-mail: enquiries@trade.gsi.gov.uk  

Website: 

https://www.gov.uk/government/organisations/depart

ment-for-international-trade  

Agência de Normas Alimentares 

(Food Standards Agency) 
- - - +44 0330 332 7149 

E-mail: helpline@food.gov.uk  

Website: www.food.gov.uk  

Associação Britânica de 

Processadores de Carne (British 

Meat Processors Association) 

17 Clerkenwell Green,  
London EC1R 0DP +44 20 7329 0776 

E-mail: info@britishmeatindustry.org  

Website: https://britishmeatindustry.org/  

mailto:info@bpcc.pt
http://www.bpcc.pt/
mailto:info@portuguese-chamber.org.uk
http://www.portuguese-chamber.org.uk/
mailto:info@britishchambers.org.uk
http://www.portuguese-chamber.org.uk/
mailto:enquiries@trade.gsi.gov.uk
https://www.gov.uk/government/organisations/department-for-international-trade
https://www.gov.uk/government/organisations/department-for-international-trade
mailto:helpline@food.gov.uk
http://www.food.gov.uk/
mailto:info@britishmeatindustry.org
https://britishmeatindustry.org/
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ENTIDADES MORADA TELEFONE EMAIL | WEBSITE 

Associação Nacional de Carne 

Bovina (National Beef 

Association)  

Concorde House, 24 Warwick New Road, 
Royal Leamington Spa,  

Warks CV32 5JG 
+44 (0)1434 601005 

E-mail: info@nationalbeefassociation.com  

Website: https://www.nationalbeefassociation.com/  

Associação Internacional de 

Comércio de Carne 

(International Meat Trade 

Association) 

224 London Central Markets,  
London EC1A 9LH +44 (0) 20 7489 0005 

E-mail: info@imta-uk.org  

Website: https://imta-uk.org/  

Direção-Geral de  

Alimentação e  

Veterinária (DGAV) 

Campo Grande, 50 
1700-093 Lisboa +351 213 239 500 

E-mail: dirgeral@dgav.pt  

Website: https://www.dgav.pt/  

 

  

mailto:info@nationalbeefassociation.com
https://www.nationalbeefassociation.com/
mailto:info@imta-uk.org
https://imta-uk.org/
mailto:dirgeral@dgav.pt
https://www.dgav.pt/
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ACCESS2MARKETS (EUROPEAN COMMISSION) 

BUSINESS ENVIRONMENT RANKINGS (THE ECONOMIST INTELLIGENCE UNIT) 

COMÉRCIO INTERNACIONAL PORTUGAL – REINO UNIDO (GABINETE DE ESTRATÉGIA E ESTUDOS)  

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 – REINO UNIDO (PORTUGALEXPORTA -AICEP) 

PERFIL DO PAÍS – REINO UNIDO 

THE GLOBAL COMPETITIVENESS REPORT 2019 (WORLD ECONOMIC FORUM)  

WORLD ECONOMIC OUTLOOK DATABASE (FUNDO MONETÁRIO INTERNACIONAL – FMI) 

2019: FOOD TRENDS 

AGRIFOODS: A BRIEF OVERVIEW OF THE UK AGRIFOOD PATENT LANDSCAPE 

BREXIT: AS CONSEQUÊNCIAS PARA A ECONOMIA E AS EMPRESAS PORTUGUESAS  

“BREXIT. FIPA ALERTA PARA IMPACTO DE DIFÍCIL IMPLEMENTAÇÃO DO ACORDO NO SECTOR AGROALIMENTAR” 

https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/en/search?product=0203&origin=PT&destination=GB
https://www.iberglobal.com/files/business_climate_eiu.pdf
https://www.gee.gov.pt/pt/lista-publicacoes/estatisticas-de-comercio-bilateral/reino-unido/1707-comercio-internacional-de-portugal-com-reino-unido/file
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/gb/reino-unido?setorProduto=-1
https://santandertrade.com/en/portal/analyse-markets/united-kingdom/general-presentation
http://www3.weforum.org/docs/WEF_TheGlobalCompetitivenessReport2019.pdf
http://www3.weforum.org/docs/WEF_TheGlobalCompetitivenessReport2019.pdf
https://www.imf.org/en/Publications/WEO/weo-database/2020/October/weo-report?c=112,&s=NGDP_RPCH,NGDPD,NGDPDPC,PCPIPCH,TMG_RPCH,TXG_RPCH,LUR,LP,&sy=2018&ey=2025&ssm=0&scsm=1&scc=0&ssd=1&ssc=0&sic=0&sort=country&ds=.&br=1
https://www.nottingham.ac.uk/biosciences/documents/business/food-innovation-centre/sustainable-food-planet-2019/2019-food-trends-revsey-services.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/312605/informatic-agrifood.pdf
http://cip.org.pt/wp-content/uploads/2018/11/BREXIT_Estudo_Digital.pdf
http://cip.org.pt/wp-content/uploads/2018/11/BREXIT_Estudo_Digital.pdf
http://cip.org.pt/wp-content/uploads/2018/11/BREXIT_Estudo_Digital.pdf
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BREXIT – VISÃO GLOBAL SETOR AGROALIMENTAR 

DOSSIER DE MERCADO – REINO UNIDO  

ESTRATÉGIA DE INTERNACIONALIZAÇÃO DO SETOR AGROALIMENTAR 2019-2020 (PORTUGALFOODS) 

FICHA DE MERCADO – REINO UNIDO  

FOOD CONSUMPTION IN THE UK: TRENDS, ATTITUDES AND DRIVERS  

GREATER LINCOLNSHIRE : AGRI-FOOD SECTOR PLAN 2014-2020 

MEAT TRENDS: A BRAVE NEW WORLD 

MINHO: RUMO À EXPORTAÇÃO  

OUR FOOD FUTURE (FOOD STANDARDS AGENCY)  

PORTUGAL E O REINO UNIDO OS IMPACTOS DO BREXIT( AICEP) 

PROTEIN CONSUMPTION AND RECENT TRENDS IN THE UK 

REINO UNIDO: SEGUNDO GRANDE DESTINO DA CARNE DE PORCO EUROPEIA  

REGRAS APLICÁVEIS AO COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS E AGROALIMENTARES ENTRE A UNIÃO EUROPEIA E O REINO UNIDO  

THE FOOD & YOU SURVEY (FOOD STANDARDS AGENCY)  

 TOTAL MEAT CONSUMPTION – UNITED KINGDOM  

UK MEAT CONSUMPTION – GOING DOWN  

https://www.portugalglobal.pt/PT/Acoes/SeminariosConferencias/Documents/2018/apresentacao-brexit-leiria-margarida-vaz.pdf
https://www.apcmc.pt/wp-content/uploads/Dossier_Mercado_Reino_Unido.pdf
https://www.portugalfoods.org/downloads/2020/portugalfoods_-_estrategia-internacionalizacao-2019-2021.pdf
https://pt.slideshare.net/exporthub/reino-unido-ficha-de-mercado-exportacao-e-investimento
https://www.rand.org/pubs/research_reports/RR4379.html
https://www.greaterlincolnshirelep.co.uk/assets/documents/Agri-food_sector_plan_final.pdf
https://www.foodmanufacture.co.uk/Article/2020/02/25/Meat-trends-A-brave-new-world
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