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A Suíça possui uma população de cerca de 8,6 milhões de habitantes, dos quais 25% correspondem a residentes estrangeiros (sobretudo italianos, alemães e portugueses).  

Em termos económicos, a Suíça apresenta-se como a 20.ª principal economia a nível mundial e possui um dos mais elevados PIB per capita do mundo – 67.315 EUR em 2019 

- devido aos níveis elevados de empregabilidade (taxa de desemprego situava-se apenas nos 2,3%, em 2019) e de produtividade do país. Com um PIB per capita tão elevado, 

os consumidores suíços desfrutam de um poder de compra particularmente alto, com um salário bruto médio mensal de 6.025 EUR. Para além disso, a Suíça possui um bom 

sistema de saúde e de educação, conferindo aos cidadãos uma boa qualidade de vida.  

De facto, a economia Suíça é uma das mais prósperas, modernas e competitivas do mundo, destacando-se pela sua capacidade de inovação e cultura empresarial sofisticada 

e pelas suas instituições científicas de investigação, consideradas das melhores do mundo, pela cooperação entre o meio académico e o tecido empresarial, assegurando que 

a maior parte da investigação se traduz em produtos e processos comercializáveis, e pela capacidade de atrair os melhores talentos. 

Quadro 1 Fatores económicos Suíça 
 

Indicadores Valor 2019 

Produto Interno Bruto (PIB)  579,1 Mil Milhões € 

PIB per capita 67.315,00 € 

PIB Taxa de Crescimento 

Anual 
0,9% 

Taxa de Inflação 0,4% 

Taxa de Desemprego 2,3% 

Fonte: The World Bank  
Acedido em março de 2021   

No que respeita aos setores de atividades económicas, denota-se que os serviços representam 70,9% do PIB e empregou 77,2% da população ativa, em 2019, com particular 

destaque para o comércio, para o setor financeiro e turismo. A indústria é responsável por 25,6% do PIB e 20% do emprego, caracterizando-se por ser um setor baseado em 

alta tecnologia e inovação com produtos reconhecidos mundialmente, que incluem relógios, motores, geradores e diversos produtos de alta tecnologia. O setor agrícola 

representa apenas 0,7% do PIB e emprega 2,9% da população ativa, sendo que os principais produtos agrícolas incluem gado, lacticínios e vinho. Apesar do setor agrícola ser 

de pequena dimensão, a agricultura orgânica apresentou um crescimento considerável de 16,3% das terras agrícolas, sendo uma área a apostar. Assim, denota-se que a Suíça 

possui um setor terciário muito desenvolvido e uma indústria baseada em alta tecnologia e inovação, com uma cultura empresarial exigente e uma mão-de-obra altamente 

qualificada.  
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A Suíça possui uma visibilidade internacional muito forte devido, essencialmente, à sua capacidade para atrair capital e talento. O país é ainda conotado como paraíso fiscal 

e refúgio de fortunas, com uma fiscalidade muito baixa. Apesar de não fazer parte da União Europeia, a sua localização permite fazer trocas comerciais com vários países da 

UE, criando fortes ligações económicas com os mesmos.  

Em 2019, o PIB registou um crescimento de 0,9%, no entanto, devido à pandemia COVID-19, estima-se que a economia possa ter registado uma contração de 4,7% em 2020. 

De facto, assistiu-se a um declínio no PIB, no entanto, devido à estrutura da economia, foi possível ajudar a limitar os impactos causados, uma vez que o setor da indústria 

beneficiou do desempenho positivo da indústria química e farmacêutica. Contudo, vários setores como hotelaria, transportes e construção foram fortemente afetados. Para 

minimizar os efeitos da pandemia, o Governo lançou várias medidas tendo em vista o apoio à economia, ao emprego e ao cidadão. Assim, espera-se que a economia Suíça 

tenha um crescimento de 2,2%, em 2021, e 3,4% em 2022, no entanto, alguns setores como transporte e turismo terão uma recuperação mais lenta, sendo a indústria química 

e farmacêutica a suportar a recuperação da economia.  

A Suíça apresenta-se como um mercado com grandes oportunidades de negócio para áreas como a agroalimentar, mobilidade elétrica, ferrovias, arquitetura, construção, 

saúde, tecnologias de informação e comunicação, entre outras. 
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A economia da Suíça é pautada por uma estabilidade e crescimento continuado que, apesar do reduzido tamanho do país, ao possuir uma economia aberta, o país consegue 

preservar uma posição de liderança tecnológica e empresarial. A sua localização estratégica, reduzida dimensão, elevado grau de desenvolvimento económico e a escassez 

de recursos naturais, tornam o país atraente para o fluxo de bens e serviços.  

A Suíça ocupa o 5.º lugar (entre 141 países) em termos de competitividade da sua economia e o 36.º lugar (entre 190 países) no ranking de facilidade de realização de negócios, 

o que reflete o seu valor no panorama económico mundial. 

O país apresenta uma grande dependência do comércio externo, com as exportações a representarem 65,7% do PIB e as importações 54,9%, no ano de 2020. Em 2020, devido 

à pandemia da COVID-19, a Suíça registou uma ligeira diminuição das exportações, no entanto, a diversidade dos produtos exportados, ajudou a evitar perdas ainda maiores, 

onde se destacam os produtos das indústrias química e farmacêutica, que foram particularmente resistentes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No panorama mundial de comércio externo, a Suíça ocupa o 20.º lugar no ranking das exportações, contribuindo com 1,7% nas exportações mundiais e ocupa a 18ª posição 

como importador, com uma quota de 1,5%, em 2019, tendo, ao longo dos últimos anos vindo a reforçar o seu posicionamento no comércio mundial.   

A saldo da balança comercial da Suíça regista tradicionalmente valores positivos, tendo atingido 24 mil milhões de euros em 2020.  

Quadro 2 Balança Comercial de Bens da Suíça 

Indicadores 
2019 

(Mil Milhões €) 

2020 

(Mil Milhões €) 

Exportações (E) 280,6 279,5 

% Exportações no PIB 66,0% 65,7% 

Importações (I) 247,6 255,0 

% Importações no PIB 53,4% 54,9% 

Saldo (E - I) -33,0 -24,5 

Posição no “ranking” mundial 

Como exportador 20.º 16.º * 

Como importador 18.º 14.º * 
 

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

*Dados provisórios  



  

6 

Ao nível das importações, em 2020, a Suíça registou um valor de cerca de 255 mil milhões de euros, destacando-se a importação de produtos como pérolas, pedras e metais 

preciosos que correspondem a 35,9% do total, seguindo-se produtos farmacêuticos (13,4%), máquinas e equipamentos mecânicos (6,5%), veículos automóveis e outros 

veículos terrestres (5,2%) e máquinas e equipamentos elétricos (5,1%). Como principais fornecedores inclui-se a Alemanha que representa 19,5% das importações da Suíça, 

seguindo-se a Itália (8,2%), os Estados Unidos da América (7,2%), a China (6,1%) e França (6%).  

No que respeita às exportações, destaca-se, igualmente os Estado Unidos da América, que representam 22,9% do total, seguindo-se a Alemanha (15,4%), a China (5,5%), 

Reino Unido (5,3%) e França (5,2%). Em conjunto, estes países representam cerca de 51% das exportações.  

Os principais grupos de produtos exportados incluem produtos farmacêuticos (27,6% do total), pérolas, pedras e metais preciosos (27%), produtos químicos orgânicos (8%), 

máquinas e equipamentos mecânicos (6,6%), e artigos de relojoaria (5,7%).  

Apesar da Suíça não pertencer à União Europeia, é com estes países que realiza cerca de 60% das suas trocas comerciais, o que faz com que o desempenho económico da 

Suíça esteja intimamente ligado ao dos vizinhos do Euro. Com base nos produtos transacionados, é possível perceber que a Suíça detém uma economia altamente 

desenvolvida e competitiva com produtos de elevado grau tecnológico, que refletem um setor industrial muito especializado e uma mão-de-obra altamente qualificada.  

Figura 1 Principais clientes da Suíça (2020) Figura 2 Principais fornecedores da Suíça (2020) 
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Fonte: International Trade Centre (ITC) 
Acedido em março de 2021 
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Portugal e Suíça partilham uma relação tradicionalmente boa e caracterizada pela boa vontade mútua. Este relacionamento reflete-se na vasta comunidade de cerca de 300 

mil portugueses, a terceira maior comunidade estrangeira da Suíça, que, de início, se inseriam na base duma pirâmide socioprofissional, ocupando profissões menos 

diferenciadas, no entanto, atualmente, um número crescente de expatriados ocupa cargos de elevada responsabilidade.  

A Suíça e Portugal cooperam a nível multilateral, especialmente no âmbito da ONU, onde Portugal é um parceiro importante da Suíça perante o Conselho de Segurança. 

Apesar da Suíça não pertencer à União Europeia, tem um tratado de livre comércio com a UE, o que significa que a generalidade dos produtos portugueses está isenta de 

tarifas alfandegárias nesse mercado, com exceção de um conjunto de produtos agroalimentares, sujeitos a quotas e taxas alfandegárias muito restritivas. 

No que respeita ao comércio bilateral, este tem sido bastante favorável para o nosso país. Portugal registou, 

em 2019, um saldo comercial com a Suíça de 336 milhões de euros (as exportações atingiram cerca de 622 

milhões de euros e as importações 286 milhões de euros), com um coeficiente de abertura de 217,3%, e 

com um crescimento de 21,6% quando comparado com 2018.  

Assim, no que se refere ao comércio internacional português de bens, a Suíça ocupou, em 2019, o 14.º lugar 

no ranking de clientes, com uma quota de mercado de 1,04%, e o 30.º lugar enquanto fornecedor, com uma 

quota de mercado de 0,36%. Ao longo dos anos, a Suíça tem vindo a aumentar o seu peso como cliente para 

Portugal, no entanto, tem tido um desempenho contrário enquanto fornecedor. Assim, de 2015 a 2019 

verificou-se um crescimento médio anual das exportações de 8,1%, sendo o respetivo acréscimo das 

importações de 2,2% ao ano. 

Segundo o International Trade Centre (ITC), Portugal ocupa uma posição menos relevante na balança 

comercial suíça, ocupando, em 2019, o 35.º lugar enquanto cliente e fornecedor, com uma quota de 

mercado de 0,4% nas importações e exportações do país.  

Na estrutura das exportações, os produtos portugueses mais exportados para a Suíça correspondem a 

veículos e outro material de transporte que representam 18,5% do total, seguindo-se máquinas e aparelhos 

(12,1%), produtos alimentares (10,7%), plásticos e borracha (8,9%) e metais comuns (7,5%). O perfil das 

nossas exportações de bens revela produtos de maior valor acrescentado/intensidade tecnológica, 

tratando-se, maioritariamente, de bens de equipamento ou intermédios, que não são visíveis para o consumidor final, e que, por isso, continua a associar-se Portugal a 

produtos alimentares centrados no mercado da saudade.  

  

Quadro 3 Comércio internacional de mercadorias de Portugal 
com Suíça 

INDICADORES 
2019 

(Milhões €) 

2020 

(Milhões €) 

Importações (E) 299,8 286,5 

Exportações (I) 576,1 622,5 

Saldo (E - I) 276,3 336,0 

Peso do mercado em Portugal 

Importações 0,4% 0,4% 

Exportações 1,0% 1,0% 

Fonte: Instituto Nacional de Estatística (INE) 
Acedido em abril de 2021 
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Ao nível das exportações suíças para Portugal, os principais grupos de produtos dizem respeito a produtos químicos (53,8% do total), máquinas e aparelhos (22,8%), 

instrumentos de ótica e precisão (6,6%), metais comuns (5,2%) e plásticos e borracha (3%).  

A Suíça possui um saldo de investimento direto bastante favorável com uma ampla presença, tanto industrial e comercial, como também TIC, desenvolvimento de software 

e investigação médica. O investimento português, na Suíça, outrora residual e resumindo-se aos rep offices ou private banking dos principais bancos portugueses, foi evoluindo 

para operações, eminentemente, comerciais de apoio às vendas, como seja a presença da TAP e da Amorim SGPS, tendo começado a surgir casos da presença comercial 

direta de empresas com atividades de elevado valor acrescentado no setor da saúde. As empresas portuguesas com presença na Suíça estão, muitas delas, afiliadas à Câmara 

de Comércio Luso-Suíça, funcionado como bons consultores sobre o mercado.  

O mercado da Suíça apresenta várias oportunidades de negócio, sendo necessário olhar para os setores que assumem maior peso na nossa estrutura de exportações para a 

Suíça. Assim, a Suíça poderá ser um mercado interessante para áreas como a agroalimentar, que se deve estender para lá da comunidade portuguesa uma vez que o 

consumidor suíço é detentor de maior poder de compra, assim como, oferecer produtos e soluções de maior valor acrescentado nos restantes setores como por exemplo a 

mobilidade elétrica, ferrovias, arquitetura, construção, saúde, tecnologias de informação e comunicação, entre outras. 
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Quadro 4 Abordagem ao mercado – Suíça 

 

  

A Suíça não pertence à União 
Europeia – domina uma cultura 

que atribui preferência extrema ao 
produto.

Os empresários não valorizam o 
envolvimento direto de entidades 
nacionais como intermidárias de 
contacto, pelo contrário, valoriza 
muito a recomendação feita por 

antigos colegas/parceiros.

Regem-se pela segurança e um 
certo comodismo, pelo que, se 
determinada empresa possui 

parceiros de confiança, não se 
apresentará recetiva a mudar de 

fornecedor.

Comunicação: face ao caráter 
reservado, sóbrio e com pouco 

humor, deve-se evitar fazer 
perguntas de caráter pessoal. Na 
comunicação através de emails, a 

mensagem deve de ser clara e 
curta; Ser bem redigida em inglês 

ou se conhecer bem a língua, 
enviar em alemão ou francês, 

consoante a região; ser seguida 
dum telefonema.

Grande delegação de poderes, pelo 
que é aconselhável contactar com 
o interlocutor certo ou alguém que 

possui um nível hierárquico 
superior.

Saudações: geralmente é utilizado 
o aperto de mão no cumprimento 

de qualquer pessoa. O país é 
caracterizado pela grande 

formalidade e faz sempre uso do 
apelido e não do nome próprio, 

antecedidos do título (por exemplo 
Monsieur ou Madame na zona 

francófona). 

Os empresários revelam-se 
amplamente reticentes a alguma 

falha que possa ocorrer na 
negociação.

Práticas negociáceis: os 
empresários evidenciam 

autoconfiança, pragmatismo e 
lealdade. Os prazos devem ser 
cumpridos rigorosamente no 

tempo estipulado. Não apressam 
uma decisão sem antes recolherem 
todo o material e informação para 

a tomada de uma decisão 
consciente. 
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A Europa possui um papel muito importante no setor agroalimentar mundial, para o qual contribui com uma produção de cerca de 600 mil milhões de euros. A indústria 

alimentar e de bebidas europeia representa 17,3% do total das exportações e 13,4% do total de importações no mercado global, onde se destaca a União Europeia como 

principal exportador e segundo maior importador a nível mundial. No entanto, importa referir que é a própria União Europeia o principal cliente das exportações do setor 

agroalimentar de todos os países membros da UE, incluindo Portugal.  

No que respeita o setor agroalimentar da Suíça, este é considerado o pilar da economia suíça, que abrange a produção e processamento de commodities. No panorama 

mundial, a Suíça encontra-se na 6.ª posição no ranking dos principais fornecedores comerciais agroalimentares da UE, e ocupa o 4.º lugar como cliente.  

Em relação ao setor da carne, a Suíça, como fornecedor e cliente, não possui uma representatividade significativa a nível mundial, ocupando o 58.º lugar como exportador, 

com uma quota de 0,1%, e ocupa a 40.ª posição como importador, com uma quota de 0,5%.  

Como produtos mais exportados pela Suíça, denota-se a seguinte estrutura: 

➢ carnes e miudezas, comestíveis, salgadas ou em salmoura, secas ou fumadas; farinhas e pós comestíveis, de carnes ou de miudezas (0210) ocupam o 1.º lugar; 

➢ carne suína, fresca, refrigerada ou congelada (0203) ocupa o 4.º lugar; 

➢ carne de bovino, congelada (0202) que ocupa o 5.º lugar; 

➢ carne de bovino, fresca ou refrigerada (0201) e carne de ovinos e caprinos (0204) ocupam os últimos lugares da tabela, o 7.º e 10.º lugar, respetivamente, sugerindo 

que a Suíça não possui uma grande produção deste tipo de carne.  

Em relação às importações, denotou-se um aumento de 6,1%, em 2020, sendo que este aumento se deveu principalmente ao aumento das importações de carne suína e 

bovina.  

Assim, relativamente às importações, denota-se a seguinte estrutura: 

➢ carne de bovino, fresca ou refrigerada (0201), destaca-se em 2.º lugar; 

➢ carne de ovinos e caprinos (0204) 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) ocupa o 4.º lugar; 

➢ carne suína (00203) ocupa os últimos lugares da tabela – 6.º lugar; 

➢ carne de bovino congelada ocupa a 8.ª posição. 

A carne bovina regista maiores níveis de importação uma vez que tem uma procura alta, no entanto, não tem muita oferta no mercado. 
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Os consumidores suíços desfrutam de um poder de compra particularmente alto, com uma despesa de consumo das famílias correspondente a 330 mil milhões de euros, no 

ano de 2018. Na estrutura das suas despesas denota-se que 25,2% referem-se a despesas com habitação, água, eletricidade, gás e outros combustíveis; 16,3% com a saúde; 

11,9% com transporte, comunicação; 11,6% bens e serviços diversos; 8,9% com alimentos e bebidas alcoólicas; entre outras despesas. Denota-se que grande parte das 

despesas em alimentos se refere ao consumo de carne, onde se destaca a carne suína que, apesar de se ter assistido a um declínio no consumo, foi a mais consumida pelos 

suíços no ano de 2019, representando 41% do consumo total. O consumo anual de carne per capita da população suíça apresentou um declínio de 1,5%, correspondendo a 

51,25 kg per capita em 2019 (menos 0,81 kg, comparativamente com o ano anterior). Assim, como produtos mais consumidos, destaca-se a carne suína, em primeiro lugar, 

seguido da carne de aves e, por último, carne bovina.  

No entanto, a Organização das Nações Unidas (ONU) tem recomendado a adoção de hábitos alimentares sustentáveis para preservar a terra e limitar as mudanças climáticas, 

o que implica uma redução no consumo da carne para diminuir o impacto da agricultura no meio ambiente. De facto, a Suíça tem demonstrado preocupação com esta 

questão, pretendendo, por isso, tornar-se num país de referência no âmbito da inovação em alimentos e nutrição, tendo criado o “Swiss Food and Nutrition Valley”. Esta 

iniciativa pretende apresentar soluções eficazes e sustentáveis para reduzir o impacto ambiental da produção de alimentos através da união da ciência e tecnologia para a 

criação de um futuro mais sustentável, refletindo que o mercado da Suíça se preocupa cada vez mais por apresentar soluções que tenham em vista o bem-estar ambiental.  

De facto, tem sido muito comum o aparecimento de tendências alimentares nos países industrializados impulsionados por questões relacionadas com a saúde (comida 

funcional), preocupações étnicas (procura por comida orgânica ou vegan), o ritmo acelerado da vida na cidade (comida de conveniência) e aumento do envelhecimento 

populacional. Os consumidores têm mais liberdade de escolha sobre quais bens quer consumir e, conforme a procura por outros produtos aumenta, aumenta também a 

disponibilidade da oferta. Neste sentido, e tendo em conta o mercado da Suíça, denota-se uma tendência para o consumo de produtos orgânicos, sendo os consumidores 

suíços considerados os que mais gastam neste tipo de produtos no mundo e os que demonstram uma maior procura no panorama europeu. Os suíços gastaram 2,99 mil 

milhões de euros em alimentos orgânicos em 2019, de modo que as vendas de alimentos orgânicos alcançaram 10,3% do mercado total de alimentos, segundo dados da Bio 

Suisse. Os maiores segmentos de vendas orgânicas foram ovos, pão fresco, vegetais e frutas; enquanto carnes, congelados, bebidas e salgadinhos se encontravam abaixo de 

10%. Assim, denota-se que o consumidor suíço está cada vez mais exigente, optando por produtos que demonstrem preocupação com o ambiente e com a saúde e que 

apresentem elevados níveis de qualidade.   

Os consumidores suíços são também caracterizados por darem bastante importância à origem dos produtos, principalmente produtos frescos, e, por um preço igual, têm 

uma maior preferência por produtos locais do que outros que não indiquem a sua origem. Assim, percebe-se que os consumidores suíços procuram a melhor relação custo-

benefício quando confrontados com produtos de outros mercados.   

A Suíça apresenta uma elevada densidade de supermercados e denota-se uma preferência pelas marcas e produtos suíços. De facto, os supermercados e restaurantes, 

colocam sempre em destaque produtos de origem suíça, existindo uma consciência de defesa de produtos nacionais, que se traduz na barreira à entrada da concorrência 

internacional. Os produtos nas categorias de alimentação ou higiene pessoal custam, em Zurique, respetivamente 110% e 130% acima do verificado em Berlim (Alemanha) e, 

em cada caso, 160% mais do que em Lisboa. Por esta razão, muitos consumidores suíços optam por fazer compras do outro lado da fronteira como França, Alemanha ou 

Itália, que, no caso da alimentação, cerca de 20% do orçamento familiar é gasto no exterior.  
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A utilização da tecnologia digital tem alterado o comportamento do consumidor suíço, onde se demonstra uma preferência pelo e-commerce. De facto, a utilização dos 

dispositivos digitais e canais online afetam também as compras físicas, dado que utilizam este meio para verificar informações sobre os produtos, como preços, avaliações e 

disponibilidade do stock antes, durante e após o processo de compra. Isto demonstra que os canais digitais influenciam todo o processo de compra, tanto online como offline, 

sendo importante a disponibilidade de informação sobre produtos ou marcas novas que pretendam entrar neste mercado.  

Assim, é importante referir que para colocar produtos estrangeiros neste mercado é pouco provável que ocorra junto das principais cadeias de supermercados, sendo 

importante privilegiar importadores/distribuidores suíços para a máxima penetração no mercado como um todo e centrar-se em produtos da mais alta qualidade e ecológicos.  

  

A carne de bovino fresca (0201) é o segundo tipo de carne mais importada pela Suíça, sendo que ocupa o último lugar na carne mais consumida pela população da Suíça.  

A Suíça apresenta um saldo estruturalmente negativo tanto na categoria de carne de bovino fresca como também na congelada, tendo registado um aumento no valor das 

importações de carne de bovinos fresca ou refrigerada de 11,8%, entre 2019 e 2020. As exportações registarem igualmente um aumento significativo - de 141,3% - no entanto, 

mantém-se um valor bastante reduzido.  

Assim, no que se refere às importações, a Suíça apresenta um maior volume de importação de carnes de bovinos frescas ou refrigeradas (0201), no entanto, esta categoria 

ocupa os últimos lugares no ranking de produtos exportados, ocupando o 7.º lugar.  

Destaca-se principalmente a importação das tipologias “carnes desossadas de bovinos, frescas ou refrigeradas” (020130) e “carcaças e meias carcaças, de bovinos, frescas ou 

refrigeradas” (020110) que representaram 75,8% e 20,1%, respetivamente. A tipologia “carnes de bovinos, não desossadas, frescas ou refrigeradas (exceto carcaças e meias 

carcaças)” (020120) apresenta um valor mais baixo de importação (4,1%), no entanto, foi a tipologia que registou o maior aumento no valor das importações (+33%) entre o 

período de 2019 e 2020.  

Os principais fornecedores da Suíça são a Irlanda que providencia 29,1% das importações da Suíça, seguindo-se a Alemanha (13,2%) e Áustria (9,9%).  

No que respeita à exportação de carnes de animais da espécie bovina fresca ou refrigerada (0201), em 2020, a Suíça exportou apenas “carnes desossadas de bovinos, frescas 

ou refrigeradas” (020130), que se destinaram principalmente para a Alemanha, correspondendo a 89,6% do total, seguindo-se a Dinamarca Áustria (9,8%) e Dinamarca (0,6%). 

O grupo de carne de bovinos congelada (0202), apresenta-se como o 8.º produto de carne importado pela Suíça, ocupando assim, os últimos lugares, enquanto nas 

exportações, ocupa a 5.ª posição. No período compreendido entre 2019 e 2020, o país registou um aumento no valor das importações (+73,5%), com as exportações a 

apresentarem uma diminuição de 7,4%.  
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Nesta categoria, a Suíça importou principalmente “carnes desossadas de bovinos congeladas” (020230) que representaram 97,9% do total e “carnes de bovinos, não 

desossadas congeladas (exceto carcaças e meias carcaças)” (020220) que corresponde a 2,1% do total, tendo sido esta última a tipologia que mais contribui para o aumento 

total das importações de carne de bovinos congelada. A Áustria apresenta-se como o fornecedor principal da Suíça (49,2%), seguindo-se a Alemanha (28,2%) e Irlanda (5,3%).  

Ao nível das exportações, apesar da Suíça possuir um valor reduzido em comparação com as importações, em 2020, 96,4% do total correspondeu à tipologia “carnes 

desossadas de bovinos congeladas” (020230) e 3,6% corresponde a “carnes de bovinos, não desossadas congeladas (exceto carcaças e meias carcaças)” (020220). Não existe 

registo de exportações para a tipologia “carcaças e meias carcaças, de bovinos, congeladas” (020210). 

Os principais clientes da Suíça no que respeita a carne de bovino congelada (0202) são a Alemanha que representa 70,7% do total, seguindo-se a Áustria (15,9%) e Itália 

(11,3%). Tal como foi possível verificar, a Alemanha apresenta-se como um importante parceiro para a Suíça no que respeita às trocas comerciais de carne de bovino.  

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

CÓDIG

O 
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 
151,9 100,0 0,1 100,0 -151,9 169,9 100,0 0,2 100,0 -169,8 11,8% 141,3% 

020110 Carcaças e meias carcaças, de bovinos, frescas ou refrigeradas 29,3 19,3 0,0 1,6 -29,3 34,1 20,1 0 0 -34,1 16,4% -100,0% 

020120 
Carnes de bovinos, não desossadas, frescas ou refrigeradas 

(exceto carcaças e meias carcaças) 
5,3 3,5 0,0 15,9 -5,3 7,1 4,1 0 0 -7,1 33,3% -100,0% 

020130 Carnes desossadas de bovinos, frescas ou refrigeradas 117,3 77,2 0,1 82,5 -117,3 128,7 75,8 0,2 100,0 -128,6 9,7% 192,3% 

0202 Total - Carnes de animais da espécie bovina, congeladas 7,7 100,0 0,7 100,0 -7,0 13,3 100,0 0,6 100,0 -12,7 73,5% -7,4% 

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

020220 
Carnes de bovinos, não desossadas congeladas (exceto 

carcaças e meias carcaças) 
0,1 1,7 0,0 7,6 -0,1 0,3 2,1 0,0 3,6 -0,3 114,4% -52,2% 

020230 Carnes desossadas de bovinos congeladas 7,5 98,3 0,6 92,4 -6,9 13,0 97,9 0,6 96,4 -12,4 72,8% -4,0% 

Fonte: International Trade Centre (ITC); European Commission 
Acedido em março de 2021 
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A carne de animais da espécie suína é considerada o tipo de carne mais consumida na Suíça. É o 4.º tipo de carne mais exportada pelo país e ocupa a 6.ª posição no que 

respeita às importações, tendo-se verificado um aumento tanto nas importações, assim como nas exportações do país, de 13,6% e 133,7%, respetivamente, entre 2019 e 

2020. Não obstante a evolução comercial anteriormente referida, mantem-se um saldo negativo na balança comercial. 

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

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

representa 46,3% do total, sendo que, esta apresentou um decréscimo de 3,5% no valor das importações, entre 2019 e 2020; 

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

(020329) com uma quota de 41,2%, correspondendo à tipologia que mais contribuiu para o aumento global das importações de carne de porco, com um aumento de 

75,6%; 

➢ a tipologia “carcaças e meias carcaças, de animais da espécie suína, frescas ou refrigeradas” (020311) apresenta uma quota de 6,3%; 

➢ e, por fim, destaca-se a tipologia “carcaças e meias carcaças, de animais da espécie suína, congeladas” (020321) que representou 4,9% do total.  

No geral, foi possível verificar que a importação de carne de suínos fresca ou refrigerada como a congelada (0203), apresentam valores aproximados, sendo que foi no grupo 

de carne congelada que se registou um aumento das importações, e a categoria de carne de porco fresca ou refrigerada, apresentou um decréscimo no seu valor.  

A Alemanha é o principal fornecedor de carne suína da Suíça, representando 76% do total, seguindo-se a Áustria (9%) e Portugal, que possui uma posição de destaque nesta 

categoria, representando 5,6% do total das importações do país.  

As exportações da Suíça, apresentam um valor muito reduzido quando comparando com as importações, o que justifica o saldo negativo da balança comercial para este 

produto.  

A Suíça exporta apenas quatro tipologias de carne de suíno em que a principal tipologia exportada é “carnes de animais da espécie suína (exceto carcaças e meias carcaças, 

pernas, pás e respetivos pedaços, não desossados), congeladas” (020329) que representou 60,6% do total, sendo a tipologia que apresentou um aumento significativo no 

valor das exportações em 2020, 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 quota de 38,8% do total.  

Numa menor proporção encontram-se as tipologias “pernas, pás e respetivos pedaços, não desossados, de animais de espécie suína, frescos ou refrigerados” (020312) com 

uma quota de 0,6% e “carcaças e meias carcaças, de animais da espécie suína, frescas ou refrigeradas” (020311) que representou 0,1% do total das exportações do país.  
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A Itália e a Alemanha são os principais clientes da Suíça, com uma quota de 48,5% e 45,9%, respetivamente, onde se destaca também a China que represente 2,2% do total 

das exportações do país.  

Quadro 6 Importações e Exportações de carne de animais da espécie suína na Suíça // 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 
24,2 100,0 2,1 100,0 -22,1 27,5 100,0 5,0 100,0 -22,5 13,6% 133,7% 

0203 Total - Carnes de animais da espécie suína, frescas, refrigeradas 16,4 67,9 1,5 71,9 -14,9 14,7 53,7 2,0 39,4 -12,8 -10,2% 28,1% 

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

refrigeradas 
3,0 12,2 0 0 -3,0 1,7 6,3 0,0 0,1 -1,7 -41,5% 100,0% 

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

espécie suína, frescos ou refrigerados 
0,0 0,2 0,1 3,9 -0,0 0,1 0,2 0,0 0,6 0,0 39,1% -66,7% 

020319 

Carnes de animais da espécie suína (exceto carcaças e meias 

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

ou refrigeradas 

13,4 55,5 1,4 68,0 -12,0 13,0 46,3 1,9 38,8 -11,0 -3,5% 33,3% 

0203 Total - Carnes de animais da espécie suína, congeladas 7,8 32,1 0,6 28,1 -7,2 12,7 46,3 3,0 60,6 -9,7 63,9% 404,2% 

020321 Carcaças e meias carcaças, de animais da espécie suína, congeladas 1,2 5 0 0 -1,2 1,3 4,9 0 0 -1,3 10,0% --- 

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

espécie suína, congeladas 
0,1 0,4 0 0 -0,1 0,1 0,2 0 0 -0,1 -38,5% --- 

020329 

Carnes de animais da espécie suína (exceto carcaças e meias 

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

congeladas 

6,5 26,7 0,6 28,1 -5,9 11,3 41,2 3,0 60,6 -8,3 75,6% 404,2% 

Fonte: International Trade Centre (ITC); European Commission 
Acedido em março de 2021 
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A carne de animais da espécie ovina e caprina é o terceiro tipo de carne mais importado pela Suíça, sendo que ocupa o último lugar no ranking das exportações de carne, 

apresentando, assim, um saldo da balança comercial estruturalmente negativo.  

A Suíça apresentou um aumento no valor de importação, de 2019 para 2020, de 14,5%, enquanto as exportações diminuíram 76,2%.  

No que respeita as importações, as tipologias que se destacam são as seguintes:  

➢ “carnes de ovinos, desossadas, frescas ou refrigeradas” (020423), que representam 38% do total, registando um aumento de 5,2%; 

➢ “carnes não desossadas de ovinos (exceto carcaças e meias carcaças), frescas ou refrigeradas” (020422) com uma quota de 27,4%, tendo apresentado uma ligeira 

diminuição de 0,9%, no período entre 2019 e 2020; 

➢ “carnes de ovinos, desossadas, congeladas” (020443) que corresponde a 19,5% do total, tendo registado um aumento significativo de 30,5%. 

Denota-se uma preferência por carnes de animais da espécie ovina, frescas ou refrigeradas, sendo que a categoria “carnes de caprinos, frescas, refrigeradas ou congeladas” 

(020450) representou apenas 1% do total das importações, apresentado um decréscimo de 20,3% do seu valor em 2020, comparativamente ao registado em 2019. As 

tipologias “carcaças e meias carcaças de borrego” e “carcaças e meias carcaças, de ovinos (exceto borregos)”, tanto na categoria de carnes frescas ou refrigeradas (020421) 

como na das congeladas (020441), apresentam um volume de importação mais reduzido.  

Os principais fornecedores nesta categoria são a Nova Zelândia que representa 34,5% do total, seguindo-se a Austrália (22,5%) e Irlanda (18,9%).  

No que se refere às exportações, a Suíça apresentou um total de 10 mil euros, que se refere a apenas três tipologias: “carnes não desossadas de ovinos (exceto carcaças e 

meias carcaças), frescas ou refrigeradas” (020422) que representa 50% do valor acima referido, “carnes de ovinos, desossadas, frescas ou refrigeradas” (020423) que totalizou 

30% do total e “carnes de ovinos, desossadas, congeladas” (020443) que representou 20% do total, não apresentando exportações nas restantes tipologias. 

Os principais de destinos de exportação de carne de animais da espécie ovina e caprina correspondem à Alemanha, com uma participação de 81,8%, e Itália que representa 

18,2%.   

 

 

 



  

19 

Quadro 7 Importações e Exportações de carne da espécie ovina e caprina na Suíça // 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 
76,2 100,0 0,0 100,0 -76,2 87,3 100,0 0,0 100,0 -87,3 14,5% -76,2% 

 
Total - Carnes de animais da espécie ovina, frescas ou 

refrigeradas 
57,6 75,6 0,0 100,0 -57,6 63,7 73,0 0,1 80,0 -63,6 10,5% -81,0% 

020410 Carcaças e meias carcaças de borrego, frescas ou refrigeradas  2,0 2,6 0 0 -2,0 6,7 7,6 0 0 -6,7 235,4% --- 

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

(exceto borrego) 
0,1 0,1 0 0 -0,1 0,0 0,0 0 0 -0,0 -96,6% ---  

020422 
Carnes não desossadas de ovinos (exceto carcaças e meias 

carcaças), frescas ou refrigeradas 
24,1 31,6 0,0 71,4 -24,1 23,9 27,4 0,0 50,0 -23,9 -0,9% -83,3% 

020423 Carnes de ovinos, desossadas, frescas ou refrigeradas 31,5 41,3 0,0 28,6 -31,5 33,1 38,0 0,0 30,0 -33,1 5,2% -75,0% 

 Total - Carnes de animais da espécie ovina, congeladas 17,1 22,4 0 0 -17,1 22,3 25,6 0,0 20,0 -22,3 30,9% --- 

020430 Carcaças e meias carcaças de borrego, congeladas  0,1 0,0 0 0 -0,1 0,0 0,0 0 0 -0,0 216,7% --- 

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

borregos) 
0 0 0 0 0 0,1 0,0 0 0 -0,1 ---  

--- 

020442 
Carnes não desossadas de ovinos (exceto carcaças e meias 

carcaças), congeladas 
4,0 5,3 0 0 -4,0 5,3 6,1 0 0 -5,3 31,9% 

--- 

020443 Carnes de ovinos, desossadas, congeladas  13,0 17,1 0 0 -13,0 17,0 19,5 0,0 20,0 -17,0 30,5% --- 

020450 
Total - Carnes de caprinos, frescas, refrigeradas ou 

congeladas 
1,5 2,0 0 0 -1,5 1,2 1,4 0,0 0 -1,2 -20,3% 

--- 

Fonte: International Trade Centre (ITC); European Commission 
Acedido em março de 2021 
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A Itália 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 no ranking de produtos de carne importados pela Suíça, sendo que é o produto mais exportado do país, apesar de apresentar um saldo da balança comercial 

negativo.  

De 2019 para 2020, a Suíça apresentou um aumento tanto no valor das importações assim como nas exportações, de 17,1% e 12,4%, respetivamente.  

No grupo das importações, todas as tipologias apresentaram um aumento no seu valor, entre 2019 e 2020, destacando-se, principalmente, 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) – 67,8% do total; 

➢ “carnes de bovinos, salgadas ou em salmoura, secas ou fumadas” (021020) - 21,6%; 

➢ “outras” (021099) – 5,4%.  

As restantes tipologias importadas dizem respeito a carnes e miudezas de suínos, mais concretamente “barrigas (entremeadas) e seus pedaços, da espécie suína, salgados ou 

em salmoura, secos ou fumados” (021012) com uma quota de 3,7% e “pernas, pás e respetivos pedaços, não desossados, de suínos, salgados ou em salmoura, secos ou 

fumados” (021011) que representou apenas 1,5% do total.  

Os principais fornecedores da Suíça nesta categoria de carne são a Itália que totalizou, em 2020, 64% das importações, seguindo-se a Alemanha (13,3%) e Espanha (9,6%).  

No que se refere às exportações, apesar da Suíça possuir um saldo total negativo da balança comercial, apresenta um saldo positivo em algumas tipologias, como “carnes de 

bovinos, salgadas ou em salmoura, secas ou fumadas” (021020) que representa 93,3% do total das exportações, “barrigas (entremeadas) e seus pedaços, da espécie suína, 

salgados ou em salmoura, secos ou fumados” (021012) que corresponde a 5% do total e “carnes de suínos, salgadas ou em salmoura, secas ou fumadas (exceto pernas, pás 

e respetivos pedaços, não desossados, barrigas "entremeadas" e seus pedaços)” (021019) com uma quota de 1,6%. 

As exportações do país dirigem-se essencialmente para a França que representa uma quota de 87,9% do total, Alemanha (8%) e Itália (1,9%).  
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Quadro 8 Importações e exportações de carne e miudezas, comestíveis, salgadas ou em salmoura na Suíça // 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 

51,4 100,0 43,6 100,0 -7,8 60,1 100,0 49,0 100,0 -11,1 17,1% 12,4% 

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

ou em salmoura, secos ou fumados 
0,9 1,7 0,1 0,1 -0,8 0,9 1,5 0,0 0,1 -0,9 3,3% -51,9% 

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

em salmoura, secos ou fumados 
1,7 3,3 2,7 6,1 0,9 2,2 3,7 2,5 5,0 0,3 29,7% -7,0% 

021019 

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

pernas, pás e respetivos pedaços, não desossados, barrigas 

"entremeadas" e seus pedaços) 

34,3 66,7 0,6 1,4 -33,7 40,8 67,8 0,8 1,6 -40,0 19,1% 30,9% 

021020 Carnes de bovinos, salgadas ou em salmoura, secas ou fumadas 11,3 22,1 40,3 92,4 29,0 13,0 21,6 45,7 93,3 32,7 14,4% 13,4% 

021099 Outras 3,2 6,2 0,0 0,0 -3,2 3,3 5,4 0,0 0,1 -3,2 2,5% 1150,0% 

Fonte: International Trade Centre (ITC); European Commission 
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 Suíça, denota-se que Portugal ocupa o 23º lugar no ranking de países importadores da Suíça, com uma quota de 

0,3%, no entanto, a Suíça não apresenta exportação de produtos de carne para Portugal. Para Portugal, a Suíça ocupa a 12ª posição como mercado de exportação de produtos 

de carne.  
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Assim, na lista de produtos exportados por Portugal, destacam-se as seguintes tipologias: 

➢ carne de suínos (0203) ocupa o 1.º lugar; 

➢ carnes e miudezas comestíveis salgadas ou em salmoura (0210) – ocupa o 3.º lugar; 

➢ carnes de animais da espécie ovina e caprina fresca, refrigerada ou congelada (0204), que ocupa o 4.º lugar; 

➢ carne de bovino congelada (0202), a ocupar o 6.º lugar; 

➢ carne de bovinos fresca ou refrigerada (0201) a ocupar os últimos lugares, nomeadamente a 9.ª posição. 

Este facto, mostra que são estes os produtos portugueses em que o consumidor suíço demonstra maior interesse e confiança. A Suíça apresenta-se como um mercado 

interessante para a introdução de produtos agroalimentares portugueses, principalmente produtos com a categoria premium. 

No que se refere em específico a cada categoria de carne, através do Quadro 9 verifica-se de 2019 para 2020, Portugal aumentou as suas exportações para a Suíça, com a 

maioria a corresponder a carnes de animais da espécie bovina, congeladas (0202), que apresentou um aumento de 354,9%. A principal tipologia exportada foi “carcaças e 

meias carcaças, de bovinos, congeladas” (020210) que representou 92% do total, sendo que Portugal também apresentou trocas comercias de “carnes desossadas de bovinos 

congeladas” (020230) com uma quota de 7,8% e “carnes de bovinos, não desossadas congeladas (exceto carcaças e meias carcaças)” (020220) que representou apenas 0,2% 

do total.  

Em 2020, contrariamente ao que sucedeu em 2019, Portugal apresentou registo de exportação de “carnes de animais da espécie bovina fresca ou refrigerada” (0201), mais 

concretamente na tipologia “carcaças e meias carcaças, de bovinos, frescas ou refrigeradas” (020110), mostrando que Portugal pretende introduzir novos produtos no 

mercado Suíço.   
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Quadro 9 Trocas comerciais de carne de animais da espécie bovina entre Portugal e Suíça // Valores em milhares de euros 
 

CÓDIGO TIPOLOGIA 

2019 2020 
EVOLUÇÃO  

(19 – 20) 

IMPORT EXPORT SALDO 

EUR 

IMPORT EXPORT SALDO 

EUR 
IMPORT EXPORT 

VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % 

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

refrigeradas 
0 0 0 0 0 0 0 5,6 100,0 5,6 ---   100,0% 

020110 Carcaças e meias carcaças, de bovinos, frescas ou refrigeradas 0 0 0 0 0 0 0 5,6 100,0 5,6 ---  100,0%  

020120 
Carnes de bovinos, não desossadas, frescas ou refrigeradas 

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

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

0202 Total - Carnes de animais da espécie bovina, congeladas 0 0 8,0 100,0 7,6 0 0 36,5 100,0 36,5 ---  354,9% 

020210 Carcaças e meias carcaças, de bovinos, congeladas 0 0 7,6 94,6 7,6 0 0 33,6 92,0 33,6 ---  342,5% 

020220 
Carnes de bovinos, não desossadas congeladas (exceto carcaças 

e meias carcaças) 
0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,1 ---  100,0%  

020230 Carnes desossadas de bovinos congeladas 0 0 0,4 5,4 0,4 0 0 2,8 7,8 2,8 ---  557,3% 

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

O Quadro 10 apresenta as trocas comerciais de carne suína, que corresponde ao tipo de carne mais exportada por Portugal para a Suíça, com Portugal a ocupar o 3.º lugar 

enquanto fornecedor da Suíça. No período entre 2019 e 2020, assistiu-se a um aumento de 29,9% das exportações para a Suíça, onde se verifica que as tipologias presentes 

no grupo de carne de suínos congelada, foram as que mais contribuíram para este aumento. 

Assim, destacam-se as tipologias “carcaças e meias carcaças, de animais da espécie suína, congeladas” (020321) e “carnes de animais da espécie suína (exceto carcaças e 

meias carcaças, pernas, pás e respetivos pedaços, não desossados), congeladas” (020329) que representaram 50,9% e 39,9% do total das exportações para este mercado, 

respetivamente. Destaca-se também a tipologia “pernas, pás e respetivos pedaços, não desossados, de animais de espécie suína, congeladas” (020322) que possui uma quota 

de 4,2%.  

No grupo de carnes de animais da espécie suína, frescas, refrigeradas destaca-se a exportação da tipologia “carcaças e meias carcaças, de animais da espécie suína, frescas 

ou refrigeradas” (020311) que representou 5% do total, tendo registado o maior aumento no valor das exportações (+529%).  
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 Portugal apresenta, assim, uma posição de destaque no mercado da Suíça, mostrando uma tendência positiva de crescimento no mercado. 

Quadro 10 Trocas comerciais de carne de animais da espécie suína entre Portugal e Suíça // Valores em milhares de euros 
 

CÓDIGO TIPOLOGIA 

2019 2020 
EVOLUÇÃO  

(19 – 20) 

IMPORT EXPORT SALDO 

EUR 

IMPORT EXPORT SALDO 

EUR 
IMPORT EXPORT 

VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % 

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

congeladas 
0 0 1160,9 100 1160,9 0 0 1508,5 100 1508,5 ---  29,9% 

0203 Total - Carnes de animais da espécie suína, frescas, refrigeradas  0 0  12,0 1,0 12,0 0 0 75,9 5,0 75,9 --- 530,5% 

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

refrigeradas 
0 0 12,0 1,0 12,0 0 0 75,7 5,0 75,7 --- 529,1% 

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

espécie suína, frescos ou refrigerados 
0 0 0  0 0 0 0 0 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  0 0 0 0 0,2 0 0,2 --- --- 

0203 Total - Carnes de animais da espécie suína, congeladas 0 0 1148,9 99,0 1148,9 0 0  1432,7 95,0 1432,7 --- 24,7% 

020321 Carcaças e meias carcaças, de animais da espécie suína, congeladas 0 0 763,1 65,7 763,1  0 0 768,0 50,9 768,0 --- 0,6% 

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

espécie suína, congeladas 
0 0 23,7 2,0 23,7  0  0 62,9 4,2 62,9 --- 165,6% 

020329 

Carnes de animais da espécie suína (exceto carcaças e meias 

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

congeladas 

0 0 362,1 31,2 362,1  0 0  601,8 39,9 601,8 --- 66,2% 

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

No que se refere às trocas comerciais de carne de animais da espécie ovina e caprina, no Quadro 11, verifica-se que Portugal apresentou um aumento significativo das 

exportações de 2019 para 2020.  

Assim, Portugal apresenta exportação nas seguintes tipologias, com indicação da respetiva representatividade: 

➢ “carnes de caprinos, frescas, refrigeradas ou congeladas” (020450) – 69,1%; 
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➢ “carnes não desossadas de ovinos (exceto carcaças e meias carcaças), congeladas” (020442) – 23,7%; 

➢ “carcaças e meias carcaças de borrego, frescas ou refrigeradas” (020410) – 4,4%; 

➢ “carcaças e meias carcaças, de ovinos, congeladas (exceto borregos)” (020441) – 2,8%. 

Assim, em comparação com 2019, verifica-se que Portugal, em 2020, introduziu duas novas tipologias de produtos que contribuíram para o aumento substancial das 

exportações, sendo elas “carcaças e meias carcaças de borrego, frescas ou refrigeradas” (020410) e “carcaças e meias carcaças, de ovinos, congeladas (exceto borregos)” 

(020441). 

Quadro 11 Trocas comerciais de carne de animais das espécies ovina e caprina entre Portugal e Suíça // Valores em milhares de euros 
 

CÓDIGO TIPOLOGIA 

2019 2020 
EVOLUÇÃO  

(19 – 20) 

IMPORT EXPORT SALDO 

EUR 

IMPORT EXPORT SALDO 

EUR 
IMPORT EXPORT 

VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % 

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

refrigeradas ou congeladas 
0 0 3,5 100,0 3,5 0 0 66,6 100,0 66,6 --- 1807,2% 

 
Total - Carnes de animais da espécie ovina, frescas ou 

refrigeradas 
0 0 0 0 0 0  0  3,0 4,4 3,0 ---  100,0% 

020410 Carcaças e meias carcaças de borrego, frescas ou refrigeradas  0 0 0 0 0 0 0 3,0 4,4 3,0 ---  100,0% 

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

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

020422 
Carnes não desossadas de ovinos (exceto carcaças e meias 

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

020423 Carnes de ovinos, desossadas, frescas ou refrigeradas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --- --- 

 Total - Carnes de animais da espécie ovina, congeladas 0 0 0,9 25,2 0,9  0 0  17,6 26,5 17,6 --- 1902,4% 

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 1,8 2,8 1,8 --- 100,0%  

020442 
Carnes não desossadas de ovinos (exceto carcaças e meias 

carcaças), congeladas 
0 0 0,9 25,2 0,9 0 0 15,8 23,7 15,8 --- 1693,2% 

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

020450 
Total - Carnes de caprinos, frescas, refrigeradas ou 

congeladas 
0 0 2,6 74,8 2,613 0 0 46,0 69,1 46,0 --- 1662,0% 

Fonte: International Trade Centre (ITC); European Commission 
Acedido em março de 2021 
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O Quadro 12 apresenta as trocas comerciais entre Portugal e Suíça no que se refere à categoria carnes e miudezas, comestíveis, salgadas ou em salmoura, secas ou fumadas; 

farinhas e pós comestíveis, de carnes ou de miudezas, onde Portugal ocupa o 7.º lugar enquanto fornecedor da Suíça. A Suíça não apresenta exportações desta categoria 

para Portugal.  

Assim, denota-se que Portugal possui um saldo positivo, tendo apresentado um aumento nas exportações para a Suíça, entre 2019 e 2020, de +44%.  

Em 2020, as principais tipologias exportadas para o mercado da Suíça foram as seguintes:  

➢ “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 a maioria das exportações, com uma quota de 69,2%; 

➢ “barrigas (entremeadas) e seus pedaços, da espécie suína, salgados ou em salmoura, secos ou fumados” (021012) que possui uma quota de 16,7%; 

➢ “pernas, pás e respetivos pedaços, não desossados, de suínos, salgados ou em salmoura, secos ou fumados” (021011) que representa 13,1% do total, tendo registado 

um decréscimo de 8,9% no valor das exportações, entre 2019 e 2020; 

➢ por fim, destaca-se a tipologia “carnes de bovinos, salgadas ou em salmoura, secas ou fumadas” (021020) que representa apenas 1% do total, no entanto, foi a 

tipologia que registou o maior aumento no valor das exportações.  

Em 2019, Portugal exportou a tipologia “outras” (021099), no entanto, em 2020, não foram apresentadas transações.  

Em jeito de conclusão e tendo em conta a informação que foi apresentada ao longo deste capítulo, foi possível verificar que a Suíça apresenta um saldo negativo nas suas 

transações de carne, o que significa que importa um valor elevado nesta categoria. Portugal já possui uma imagem consolidada no segmento de carne de suíno, uma vez que 

ocupa o 3.º lugar enquanto fornecedor do país e a 16.ª posição enquanto fornecedor de carne ovina e caprina, tendo registado um aumento do valor das exportações de 

2019 para 2020, em todas as categorias apresentadas, o que constitui uma perspetiva de crescimento no mercado.  

Assim, uma vez que já existe reconhecimento da marca portuguesa, torna-se ainda mais aliciante a entrada de novos produtos no segmento da carne. Importa referir que, 

apesar de se apresentar um aumento da procura de produtos alimentares portugueses por parte do consumidor, que se deve em grande parte pelo aumento dos fluxos 

turísticos para Portugal, denota-se que a numerosa comunidade portuguesa na Suíça se mantém como principal cliente.  
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Quadro 12 Trocas comerciais de carne e miudezas, comestíveis, salgadas ou em salmoura entre Portugal e Suíça // Valores em milhares de euros 
 

CÓDIGO TIPOLOGIA 

2019 2020 
EVOLUÇÃO  

(19 – 20) 

IMPORT EXPORT SALDO 

EUR 

IMPORT EXPORT SALDO 

EUR 
IMPORT EXPORT 

VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % 

0210 

Total - Carnes e miudezas, comestíveis, salgadas ou em 

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

carnes ou de miudezas 

0 0 129,4 100,0 129,4 0 0 186,7 100,0 186,7 ---  44,3% 

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

salgados ou em salmoura, secos ou fumados 
0 0 26,8 20,7 26,8 0 0 24,4 13,1 24,4 ---  -8,9% 

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

salgados ou em salmoura, secos ou fumados 
0 0 11,8 9,1 11,8 0 0 31,2 16,7 31,2 ---  163,7% 

021019 

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

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

barrigas "entremeadas" e seus pedaços) 

0 0 90,3 69,8 90,3 0 0 129,3 69,2 129,3 ---  43,2% 

021020 Carnes de bovinos, salgadas ou em salmoura, secas ou fumadas 0 0 0,3 0,2 0,3 0 0 1,8 1,0 1,8 ---  628,1% 

021099 Outras 0 0 0,2 0,2 0,2 0 0 0  0 0 ---  -100,0% 

Fonte: International Trade Centre (ITC); European Commission 
Acedido em março de 2021 
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A União Europeia (UE) e a Suíça possuem laços estreitos em várias áreas, incluindo cooperação política, comercial e investigação, mantendo uma relação mais forte do que 

com qualquer outro país fora do Espaço Económico Europeu (EEE). As relações económicas e comerciais da Suíça com a UE são regidas por vários acordos bilaterais em que 

foi acordado que a Suíça assume certos aspetos da legislação da UE para ter acesso a parte do mercado único da UE. O Acordo de Comércio Livre (1972) permite que as 

exportações para a Suíça sejam, de um modo geral, efetuadas livremente, sendo que o acordo, que se referia apenas a produtos industriais, foi alargado aos produtos agrícolas 

(1999) e agrícolas transformados (2004). 

O EEE foi criado em 1994 para alargar as disposições do mercado interno da UE aos países da Zona Europeia de Comércio Livre (EFTA) e que tem como objetivo a livre 

circulação de bens, serviços, capital e pessoas entre os Estados-membros da UE e países da EFTA, associação de que a Suíça faz parte. A UE e a Suíça assinaram mais de 120 

acordos bilaterais, nomeadamente um acordo de comércio livre, que já foi referido, e duas importantes séries de acordos bilaterais setoriais que harmonizaram grande parte 

da legislação suíça com a legislação da UE. O primeiro conjunto de acordos setoriais (Acordos Bilaterais I), assinado em 1999, entrou em vigor em 2002, e abrange assuntos 

relacionados com a livre circulação e abertura recíproca dos mercados. Um novo conjunto de acordos setoriais (Acordos Bilaterais II), assinado em 2004, cuja entrada em 

vigor ocorreu no período compreendido entre 2005 e 2009, refere-se ao reforço da cooperação económica e ao alargamento da cooperação em matéria de livre circulação 

no espaço Schengen. A implementação em curso destes acordos obriga a Suíça a assumir a legislação pertinente da UE nos setores abrangidos. Apesar destes acordos terem 

intensificado as relações económicas, também criaram uma rede complexa e, por vezes, incoerente de obrigações.  

Atualmente a Suíça e a UE possuem os seguintes acordos comerciais: 

• Acordo de livre comércio; 

• Reconhecimento mútuo em relação à avaliação da conformidade; 

• Protocolo sobre produtos agrícolas processados; 

• Comércio de produtos agrícolas; 

• Acordo sobre compras governamentais; 

• Acordo sobre a livre circulação de pessoas.  
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O protocolo de origem do acordo de livre comércio entre a Suíça e a UE estipula as provas de origem e as regras correspondentes para a determinação da origem preferencial. 

Para que as mercadorias possam beneficiar do regime preferencial devem comprovar a origem comunitária mediante a apresentação do certificado de circulação de 

mercadorias EUR. 1, emitido pelas alfândegas do país de origem, ou de declaração da responsabilidade do exportador, numa nota de entrega, ou em qualquer outro 

documento comercial, que descreva os produtos em causa de uma forma suficientemente pormenorizada para permitir a sua identificação (normalmente designada por 

declaração na fatura).  

Caso a remessa de mercadorias não ultrapasse os 6.000 euros, a declaração de origem na fatura pode ser efetuada por qualquer exportador. Caso o valor seja superior a 

6.000 euros, apenas os “exportadores autorizados” e que sejam autorizados pelas autoridades aduaneiras podem preparar declaração. Caso o valor da mercadoria seja inferior 

a 6.000 euros, é aconselhável a utilização da declaração na fatura por qualquer exportador apenas para envios ocasionais de mercadoria. Se os envios de mercadorias forem 

frequentes, mesmo que inferiores a 6.000,00 euros, pode haver problemas no mercado de destino e ser exigido o estatuto de “exportador autorizado”. 

Em relação ao certificado de mercadorias EUR. 1, importa referir que o facto de as Alfândegas portuguesas emitirem os certificados de origem no momento da exportação 

com base nas declarações efetuadas pelos operadores, não impede que as autoridades alfandegárias dos países de destino solicitem, à posteriori, informação sobre a emissão 

dos mesmos. Nestas circunstâncias e já após a exportação, as Alfândegas portuguesas têm o dever de verificar, junto do exportador, se as declarações efetuadas estavam ou 

não corretas, de modo a ficarem habilitadas a responder às autoridades aduaneiras dos parceiros comerciais. 

Existem especificações técnicas que não estão baseadas em regulamentação comunitária, o que poderá acarretar dificuldades para as empresas da UE que necessitam de 

proceder a adaptações nos seus produtos para aceder ao mercado suíço. Ou seja, nem sempre as regras de qualidade (standards) da UE são a regra. É conveniente, assim, o 

contacto com o cliente/importador para obtenção de esclarecimentos de dúvidas nas operações de exportação.  

Para a troca de géneros alimentícios de origem animal de Portugal, a Suíça possui acordos bilaterais com a União Europeia seguindo as normas em vigor nesta. A exportação 

de géneros alimentícios faz-se a coberto de documentos comerciais sendo dispensada a emissão de certificado sanitário. 

As exportações comunitárias para a Suíça são, de um modo geral, efetuadas livremente, no entanto, existem alguns entraves no que respeita determinados produtos agrícolas, 

setor altamente protegido, e bens alimentares que deverão ser progressivamente eliminados (ex.: direitos aduaneiros; contingentes pautais).  

A Pauta Aduaneira suíça (Customs Tariff Act) baseia-se no Sistema Harmonizado de Designação e Codificação de Mercadorias (SH), sendo os direitos aduaneiros calculados 

numa base ad valorem, sobre o valor CIF (Cost, Insurance and Freight / Custo, Seguro e Frete) dos bens, embora existam, também, direitos específicos e mistos. 
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Para além dos direitos aduaneiros, as importações encontram-se sujeitas ao pagamento de Imposto sobre o Valor Acrescentado (Taxe sur la Valeur Ajoutée) a taxas 

diferenciadas, consoante os produtos e os serviços: 

• Taxa normal: 8,0%, aplicável à generalidade de bens e serviços; 

• Taxa reduzida: 2,5%, incide sobre alguns géneros alimentícios; água; livros e eventos culturais e desportivos; 

• Taxa especial:  3,8%, sobre serviços de hotelaria; 

• Taxa 0%: seguros, serviços financeiros, educação e saúde. 

As mercadorias originárias da UE são elegíveis para as taxas preferenciais, sujeitas à apresentação de uma prova apropriada de origem preferencial - certificado de circulação 

de mercadorias EUR. 1. 

 

 IMPORTANTE: 

No que respeita às tarifas referentes a carne e miudezas, é importante mencionar que a Suíça apresenta diferentes cotas tarifárias para cada 

tipologia de carne, sendo que o valor também varia consoante a quantidade da mercadoria importada, tal como se pode verificar na Figura 3. 

As especificações sobre os requisitos de importação da Suíça, encontram-se disponíveis na plataforma Access2markets. 

 

https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/en/search?product=0201&origin=PT&destination=CH
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Figura 3 Tarifas importação de carne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: European Commission; Directorate General for Trade 

 

 

De acordo com os tratados da Organização Mundial do Comércio, a Suíça deve conceder aos seus parceiros do mercado internacional acesso mínimo ao mercado. Para 

garantir isso, foram definidas cotas tarifárias. Para a importação de carnes, são as cotas nº 5 (“carnes vermelhas”, produzidas a partir de forragens), com volume bruto anual 

de 22.500 toneladas, e nº 6 (“carnes brancas”, produzidas a partir de rações concentradas), com uma quantidade de 54.500 toneladas brutas por ano. É o Federal Office for 

Agriculture- FOAG que determina as quantidades de carnes e categorias de produtos à base de carne ou os pedaços de carne que podem ser importados, sendo através deste 

portal que é possível encontrar toda a informação sobre importação de carne na Suíça. 

 

 

https://www.blw.admin.ch/blw/en/home.html
https://www.blw.admin.ch/blw/en/home.html
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ENTIDADES MORADA TELEFONE EMAIL | WEBSITE 

Embaixada de Portugal na Suíça Weltpoststrasse 20 
CH-3015 Berne 

+41 31 351 17 73/4 

E-mail: sconsular.berna@mne.pt 

Website:https://portaldascomunidades.mne.gov.pt/pt/r
ede-consular/europa/suica  

Embaixada da Suíça em Portugal 
Travessa do Jardim, 17  

1350-185 Lisboa 
+351 213 944 090 

E-mail: ambasciata.lisbona@esteri.it 

Website: www.eda.admin.ch/lisbon 

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 – Escritório em Zurique 
Weltpoststrasse 20 

3015 Berne 
+41 313 511 741 

E-mail: aicep.bern@portugalglobal.pt 

Website: www.portugalglobal.pt 

Câmara de Comércio e Indústria 
Suíça em Portugal  

Rue Jacques-Grossellin, 8 
1227 Carouge 

Genève  
+ 41 22 548 01 69 

E-mail: contact@ccissp.ch 

Website: www.ccissp.ch  

mailto:sconsular.berna@mne.pt
https://portaldascomunidades.mne.gov.pt/pt/rede-consular/europa/suica
https://portaldascomunidades.mne.gov.pt/pt/rede-consular/europa/suica
mailto:ambasciata.lisbona@esteri.it
http://www.eda.admin.ch/lisbon
mailto:aicep@portugalglobal.pt
http://www.portugalglobal.pt/
mailto:aicep.bern@portugalglobal.pt
http://www.portugalglobal.pt/
mailto:contact@ccissp.ch
http://www.ccissp.ch/
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ENTIDADES MORADA TELEFONE EMAIL | WEBSITE 

CCISP - Câmara de Comércio e 
Indústria Suíça em Portugal 

Travessa do Jardim, 17 
1350-185 Lisboa 

+351 213 143 181 
E-mail: info@camsuica.com 

Website: www.camsuica.com  

Chambers of Commerce and 
Industry of Switzerland (Câmara 

de Comércio e Indústria da 
Suíça) 

Corso Elvezia 16 
Casella Postale 5399 

6901 Lugano 
(+41) 91 911 51 11 

E-mail: info@cc-ti.ch 

Website: www.sihk.ch   

Swiss Federal Customs 
Administration (Administração 

Federal Aduaneira da Suíça) 

Oberzolldirektion, Taubenstrasse 16, CH-

3003 Bern +41 58 4626521, 4671515 Website:https://www.ezv.admin.ch/ezv/de/home.html  

Federal Office for Agriculture 
(Escritório Federal de 

Agricultura) 

Federal Office for Agriculture - FOAG 
3003 Bern 

+41 58 462 25 11 
E-mail: info@blw.admin.ch  

Website: https://www.blw.admin.ch/blw/en/home.html  

Proviande – Organização da 
indústria suíça de carne 

Proviande Genossenschaft 
Brunnhofweg 37 

PO Box 
3001 Bern 

+41 31 3094111 
E-mail: info@proviande.ch  

Website: www.proviande.ch  

 

  

mailto:info@camsuica.com
http://www.camsuica.com/
mailto:info@cc-ti.ch
http://www.sihk.ch/
https://www.ezv.admin.ch/ezv/de/home.html
mailto:info@blw.admin.ch
https://www.blw.admin.ch/blw/en/home.html
mailto:info@proviande.ch
http://www.proviande.ch/
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ACCESS2MARKETS (EUROPEAN COMMISSION) 

AEROPORTOS DA SUÍÇA  

BUSINESS ENVIRONMENT RANKINGS (THE ECONOMIST INTELLIGENCE UNIT) 

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) 

INDICADORES MACROECONÓMICOS DO WORLD BANK 

MERCADO – SUÍÇA (PORTUGALEXPORTA -AICEP) 

OECD ECONOMIC OUTLOOK: SWITZERLAND 

PERFIL DO PAÍS – SUÍÇA  

SUÍÇA - TROCAS COMERCIAIS COM PORTUGAL (GLOBALAGRIMAR) 

THE GLOBAL COMPETITIVENESS REPORT 2019 (WORLD ECONOMIC FORUM)  

 

CUSTOMS AND GOODS IMPORT/EXPORT (SWITZERLAND GLOBAL ENTERPRISE) 

EXPORT OF MEAT PRODUCTS INTENDED FOR HUMAN CONSUMPTIONTO THE EU (SWITZERLAND GLOBAL ENTERPRISE)  

FATOS SOBRE IMPORTAÇÃO DE CARNE 

FICHA DE MERCADO SUÍÇA 

https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/en/search?product=0203&origin=PT&destination=PL
https://www.aeroportosdomundo.com/europa/suica/
https://www.iberglobal.com/files/business_climate_eiu.pdf
https://www.transparency.org/files/content/pages/2019_CPI_Report_EN.pdf
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/32436/9781464814402.pdf
https://www.trademap.org/Product_SelProductCountry.aspx?nvpm=1%7c124%7c%7c%7c%7cTOTAL%7c%7c%7c2%7c1%7c1%7c1%7c1%7c1%7c1%7c1%7c1%7c1
https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpgid=ine_tema&xpid=INE&tema_cod=1410
https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD?locations=CA
https://myaicep.portugalexporta.com/mercados-internacionais/ch/suica?setorProduto=-1
https://www.oecd.org/economy/switzerland-economic-snapshot/
https://www.nordeatrade.com/en/explore-new-market/switzerland/economical-context?vider_sticky=oui
https://www.gpp.pt/images/gam/2/de/Suica.pdf
http://www3.weforum.org/docs/WEF_TheGlobalCompetitivenessReport2019.pdf
https://www.s-ge.com/sites/default/files/publication/free/factsheet-customs-and-goods-switzerland-s-ge-en-2020_3.pdf
https://www.s-ge.com/sites/default/files/static/downloads/Guide-to-exportation-of-meat-products-from-CH-to-EU-s-ge.pdf
https://www.proviande.ch/de/fakten-zum-fleischimport
https://www.portugalglobal.pt/PT/Biblioteca/LivrariaDigital/SuicaFichaMercado.pdf
https://digitalcollection.zhaw.ch/bitstream/11475/1128/1/2016_Jul_Branchenbericht%20Food%20%28e%29_Digitalcollection.pdf
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FIGURES, STRUCTURE, FORCES OF CHANGE, AND DEVELOPMENT POTENTIAL OF THE SWISS FOOD INDUSTRY 

IMPORTAR PARA A SUÍÇA 

OECD ECONOMIC SURVEY OF SWITZERLAND – EXECUTIVE SUMMARY 

OPORTUNIDADES E DIFICULDADES DO MERCADO: SUÍÇA 

RELACIONAMENTO UE COM A SUÍÇA (EUROPEAN COMMISSION)  

RELATÓRIO AGRÍCOLA 2020 – CARNE E OVOS  

 

“A SUÍÇA PRETENDE SE TORNAR UM CENTRO DE INOVAÇÃO ALIMENTAR E NUTRICIONAL” 

SWISS FOOD & NUTRITION VALLEY 

https://digitalcollection.zhaw.ch/bitstream/11475/1128/1/2016_Jul_Branchenbericht%20Food%20%28e%29_Digitalcollection.pdf
https://www.ezv.admin.ch/ezv/de/home/information-private/reisen-und-einkaufen--freimengen-und-wertfreigrenze/einfuhr-in-die-schweiz.html
https://www.oecd.org/economy/surveys/Switzerland-2019-OECD-economic-survey-overview.pdf
http://www.revista.portugalglobal.pt/AICEP/Documentos/ODMSucia/
https://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/switzerland/
https://agrarbericht.ch/de/markt/tierische-produkte/fleisch-und-eier?_s=0iC9Sp8GDL6AnwJ2&_k=DP6iq8vZ&158
https://www.swissinfo.ch/eng/swiss-food---nutrition-valley_swiss-set-sights-on-becoming-hub-for-food-and-nutrition-innovation/45561126
https://swissfoodnutritionvalley.ch/


 

 

 


