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Sumário Executivo

As Indústrias Alimentares e as Indústria das Bebidas registaram em
conjunto um valor de 14 mil milhões de euros de vendas de produtos e
prestação de serviços, segundo o mais atual Anuário Estatístico do INE.
Estas indústrias estão, assim, no topo das atividades económicas em
Portugal, são um pilar da economia nacional, bem como um dos setores
de bens transacionáveis que mais contribuem para o Valor Acrescentado
Bruto.
O Setor Agroalimentar aumentou as suas exportações em 56% entre
2010 e 2018, segundo a Aicep Portugal. Atingiu 6 mil milhões de euros
em 2017 e 6,1 mil milhões de euros em 2018, o que significou cerca de
11% do total dos produtos exportados por Portugal em cada um desses
dois anos, contabilizados de acordo com as nomenclaturas combinadas a
dois dígitos (NC2).

É neste contexto que surge o presente documento que, dando
seguimento a documentos anteriores que orientaram a estratégia
internacional do setor, desenvolveu-a de acordo com as alterações ao
contexto nacional e internacional entretanto operadas. Os seus objetivos
principais são:
•
•

•
•
•

Detalhar a evolução recente das exportações do setor;
Analisar as suas forças e fraquezas (ao nível interno) e as suas
oportunidades e ameaças (ao nível externo);
Definir mercados de atuação prioritária;
Identificar os pilares que devem sustentar uma estratégia
internacional estruturada no curto, médio e longo prazos;
Lançar as bases para que as diferentes entidades definam os seus
planos operacionais de uma forma ainda mais sólida e coerente.
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A nível global, o Setor Agroalimentar irá enfrentar várias tendências e
diversos desafios nos próximos anos. Entre eles destacam-se:
•
•
•
•
•
•
•

O crescimento económico e populacional;
A concentração dos sistemas de produção agroalimentar;
O impacto das alterações climáticas.
A inovação tecnológica;
O crescimento das trocas comerciais;
O impacto dos novos media nos hábitos de consumo;
A alteração das variáveis no processo de decisão de compra.

Estes fatores, afetando a decisão do consumidor, terão claramente um
impacto direto sobre o mercado e sobre os produtores e, juntamente
com alguns elementos tradicionais, serão agora decisivos para a
definição de estratégias por parte das empresas.

Sumário Executivo

O continente europeu tem um papel incontornável no Setor
Agroalimentar mundial, para o qual contribui com uma produção de 600
mil milhões de euros. No mercado global, a indústria alimentar e de
bebidas europeia representa 17,3% do total de exportações e 13,4% do
total de importações. Com estes valores a UE é o principal exportador e
segundo maior importador a nível mundial.
No entanto, é a própria União Europeia o principal mercado de destino
das exportações do Setor Agroalimentar de todos os estados-membros
da UE, incluindo Portugal.
A Alemanha é o estado-membro que mais exporta. Do grupo dos
maiores exportadores fazem ainda parte a Holanda, a França, a Bélgica, a
Itália e Espanha. Portugal é o 15º país da lista, com valores próximos da
Suécia e da Hungria.

Se analisadas de acordo com a nomenclatura combinada, as
as exportações portuguesas estão divididas em 18 grandes grupos de
produtos (segmentos). Os quatro segmentos mais exportadores - todos
representando mais de 10% das exportações do setor - são, por esta
ordem:

•
•
•
•

Bebidas, líquidos alcoólicos e vinagres (18%)
Peixes e crustáceos e moluscos (14%)
Gorduras e óleos animais ou vegetais (13%)
Frutas (11%)

Todos os 18 segmentos (NC2), assim como 46 produtos (NC4) neles
inseridos, foram analisados neste estudo. Nessa análise fica patente a
evolução das exportações nos últimos anos, os principais mercados de
destino e os principais importadores mundiais, sendo depois apontados,
para cada um dos produtos, os mercados prioritários de atuação.

Acontece que a organização por posição pautal nem sempre reflete a
realidade do setor numa perspetiva de internacionalização, uma vez
que agrupa produtos que não partilham o mesmo tipo de compradores
ou ações promocionais.
Este documento propõem, por isso, uma reorganização dos produtos
em categorias que consideram as especificidades da oferta, a forma
como o setor se divide em termos associativos, os produtos mais
relevantes em termos de exportação, mas também a perspetiva dos
consumidores, a forma como canais de distribuição e retalho estão
estruturados nos mercados externos, as características das feiras
internacionais e a lógica dos importadores e compradores profissionais.
Essas categorias foram, entretanto, analisadas com a introdução de
dados qualitativos obtidos através de inquéritos, entrevistas e sessões
de trabalho com empresas e associações ligadas ao setor.
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Feita a análise por segmentos, categorias e produtos, tornou-se
importante consolidar, numa visão mais global, toda a informação
quantitativa e qualitativa recolhida. Foi por isso resumida a envolvente
externa e a envolvente setorial, culminando numa análise SWOT que
destacou, nas Forças, a qualidade dos produtos, a flexibilidade, o serviço
e o facto de Portugal ser um país europeu associado a produtos de
qualidade; enquanto que nas Fraquezas realçou a escala reduzida da
oferta portuguesa, os baixos níveis de cooperação, a imagem ainda
pouco afirmada internacionalmente e a falta de competências
e quadros especializados.
Do ponto de vista externo, foram realçadas, nas Oportunidades, o
desenvolvimento tecnológico, o crescimento demográfico e as vantagens
do mercado da União Europeia; enquanto que nas Ameaças foram
identificados a instabilidade política e económica, as alterações
climáticas e o protecionismo e as barreiras à entrada.

Uma análise da concorrência (Espanha, Itália, França e Grécia), permitiu
perceber melhor a forma como estes países organizam a oferta, o seu
posicionamento internacional e os mercados de abordagem prioritária.
Do ponto de vista da oferta destes concorrentes, há uma clara influência
dos produtos mais caraterísticos da dieta mediterrânica, com um peso
importante do vinho, do azeite, do peixe ou das conservas de peixe.
No posicionamento, destaca-se a forma como Espanha, Itália e França
tiram já partido da força internacional da sua gastronomia - destacando
os nomes dos seus países - enquanto a Grécia se apoia no
reconhecimento mundial, não do país, mas da dieta mediterrânica.
Quanto aos mercados atuais e de aposta, fica também claro que para
estes países, tal como para Portugal, a União Europeia é uma referência
numa estratégia de expansão e consolidação.
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Também de uma forma transversal ao setor, foram identificados os
mercados que estarão no radar das empresas portuguesas nos
próximos anos. Entre eles destacam-se:
•
•
•
•
•
•

A União Europeia (sobretudo os países da Europa ocidental e do
Norte), com Espanha e os países que têm comunidades portuguesas
a liderar;
O Brasil e os países africanos de língua portuguesa;
Os EUA e o Canadá;
A China (com Macau) e o Japão;
A região do Golfo, aos quais se juntam Marrocos, Argélia e Egipto;
Um conjunto de países que, tendo ainda pouca expressão nas
exportações portuguesas, têm surgido nos números ou nas
indicações das empresas, como o México, a Colômbia, a Coreia do
Sul, Singapura, a Indonésia, a Austrália ou a Índia.

Outra das conclusões que resulta deste estudo é que as empresas estão
muito mais apostadas na consolidação de mercados nos quais já têm
presença do que na abertura de novos mercados (longínquos) mesmo
que estejam a ser apontados como de forte crescimento económico.
No entanto, tendo em conta a diversidade da oferta e dos mercados
atuais de exportação (alguns maduros e dos mais desenvolvidos do
mundo; outros emergentes; outros ainda com poder de compra baixo), a
estratégia genérica de competitividade do setor não pode ser assumida
como única e terá que conter diferentes padrões. Por um lado, empresas
que ainda darão atenção ao preço, com produtos indiferenciados da
chamada ‘cesta básica’ (embora tendo o objetivo de valorizá-los para
tornar o preço menos relevante). Por outro, empresas que trabalharão a
diferenciação geral e, nalgumas categorias, a diferenciação com foco.
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Para isso, sugere-se um posicionamento internacional que torna mais claro o
lugar que Portugal ocupa neste setor. E esse lugar é próximo dos países da
Dieta Mediterrânica que é reconhecida na Europa e que, sobretudo, ajuda a
dar referências a clientes de mercados mais afastados, como os asiáticos. Para
uma diferenciação fina, que separa Portugal deste grupo já restrito de países,
sugere-se, aí sim, a utilização do Atlântico.
Fundamental, também, é realçar a qualidade intrínseca dos produtos, a
diferenciação que resulta da originalidade dos sabores e de alguma inovação, o
serviço, a flexibilidade na oferta de soluções e na adaptação de produtos e a
relação emocional que gera confiança. Estes aspetos são pensados para o
consumidor mas, em particular, para os agentes económicos com os quais as
empresas lidam na abordagem internacional (importadores, distribuidores,
retalhistas, entre outros).
Finalmente, são sugeridos os pilares nos quais a estratégia internacional do
setor deve assentar:

•

Três pilares estruturais, transversais: Conhecimento, Capacitação e
Cooperação;

•
•

•

Quatro pilares intermédios constituídos por diferentes grupos de
empresas: Inovação, Diferenciação, Valorização e Sustentabilidade;
Um pilar transversal, a um nível supre empresarial: a facilitação do
acesso aos mercados;
Dois pilares, também transversais, mas mais próximos do mercado:
Imagem e Promoção Internacional.

Tudo isto deverá resultar no aumento das exportações para 6,750 M€ no
final do período (6.600 M€ se os riscos de crescimento de conflitos
comerciais e de pressão e volatilidade financeira se confirmarem).

1. Introdução e Notas Metodológicas

1.1. Introdução

As Indústrias alimentares são a principal atividade económica
do país, com um valor de 11,1 mil milhões de euros registados no
Anuário Estatístico do INE já referenciado.
A este valor – que organiza as indústrias de acordo com as divisões da
Classificação Portuguesa das Atividades Económicas (CAE) – devem
acrescentar-se os 2,9 mil milhões das Indústria das Bebidas, perfazendo
um total para as CAE 10 e 11 de 14 mil milhões.
O Setor Agroalimentar é, assim, um pilar da economia nacional, bem
como um dos setores de bens transacionáveis que mais contribui para o
Valor Acrescentado Bruto nacional.

Dados recentes da Aicep Portugal, mostram que as exportações do
setor da indústria alimentar e das bebidas aumentaram 56 por cento
entre 2010 e 2018, enquanto as importações para o mesmo período
apenas aumentaram 32 por cento, revelando que existiu um ligeiro
equilíbrio da balança comercial.
O mesmo organismo acrescenta que a Fileira Agroalimentar ocupou, em
2017, a 40ª posição nas exportações totais mundiais, com uma quota de
mercado de 0,48 por cento. Quanto ao número de mercados de destino
das exportações, registam-se hoje 185, mais 12 do que em 2014.
O setor tem cerca de 11 mil empresas e emprega cerca de 112 mil
trabalhadores.

Em 2012, o Ministério da Agricultura e do Mar (MAM), lançou as bases
para a preparação de um documento que visava delinear as orientações
estratégicas e as políticas públicas para a internacionalização do Setor
Agroalimentar para um período que correspondesse ao quadro da
programação dos fundos comunitários 2014-2020.
Em 2013, foi apresentando um documento síntese ao Conselho
Estratégico de Internacionalização da Economia – 'Prioridades
Estratégicas para a Internacionalização do Setor Agroalimentar –

Documento de Compromisso' que, partindo do documento 'Portugal
Excecional – Estratégia de Internacionalização do Sector Agro-Alimentar
2012-2017', da PortugalFoods, juntava as reflexões vertidas nos
documentos 'Estratégia de Internacionalização do Sector AgroAlimentar: Contributos da FIPA', da Federação das Indústrias Portuguesas
Agro-Alimentares e 'Plano Estratégico para a Internacionalização do
Sector dos Vinhos de Portugal', da ViniPortugal. Foi também revisitado o
documento, de 2010, 'Internacionalização dos Sectores Agro-Alimentar e
Florestal', do Gabinete de Políticas Públicas.

Finalmente, o MAM publica a 'Estratégia Nacional para a
Internacionalização do Agroalimentar: Orientações estratégicas e políticas
públicas para a internacionalização do Setor Agroalimentar', no qual se
encontram os grandes eixos de desenvolvimento para o setor. A saber:
•
•
•
•

Promoção de uma forte integração entre a agricultura e a indústria
agroalimentar
Promoção de mecanismos de incentivo ao investimento das
empresas e de melhoria do desempenho de gestão
Promoção da deteção de oportunidades
Promoção do acesso ao conhecimento tecnológico, à inovação e à
investigação aplicada pelas empresas já internacionalizadas ou em
processo de internacionalização

A nível nacional também se registaram várias alterações de relevo para o
setor a nível económico, algumas com impactos mais diretos do que
outros. Houve alterações ao nível do setor primário, crescimento das
exportações, aumento do número de mercados para os quais o setor
exporta, acordos bilaterais de abertura à exportação para mercados até
aí restritos, inovação nos produtos, serviços e processos e até um
crescimento do turismo, um fenómeno que, como se verá mais à frente,
pode ser aproveitado na expansão internacional do setor.
Ao mesmo tempo, as entidades ligadas ao setor foram desenhando
e implementando os seus planos operacionais de apoio à
internacionalização e, aos poucos, foram reforçando um
movimento de aproximação e uma visão mais integrada no que diz
respeito à promoção internacional.

Entretanto, desde o a publicação desses documentos, o contexto,
nacional e internacional, foi mudando.

É neste contexto que surge o presente documento e que pretende, entre
outros:

A nível internacional registaram-se mudanças económicas
e políticas em vários países, alguns dos quais com relevância para
Portugal, como o Reino Unido, Angola, o Brasil ou a China. Os canais de
distribuição ajustaram-se às novas tendências de consumo, seja no que
diz respeito à tipologia de produtos (mais saudáveis), ao processo de
compra (mais digital), às preocupações do consumidor (com a
sustentabilidade, por exemplo).

•
•
•
•
•

Detalhar a evolução recente das exportações do setor;
Analisar as suas forças e fraquezas (ao nível interno) e as suas
oportunidades e ameaças (ao nível externo);
Definir mercados de atuação prioritária;
Identificar os pilares que devem sustentar uma estratégia
internacional estruturada no curto, médio e longo prazos;
Lançar as bases para que as diferentes entidades definam os seus
planos operacionais de uma forma ainda mais sólida e coerente.

1.2. Notas Metodológicas

•

Seção I - Capítulo 1 - Animais vivos

•

Seção II - Capítulo 6 - Plantas vivas e produtos de floricultura

•

Seção II - Capítulo 13 - Gomas, resinas e outros
sucos e extratos vegetais

•

Seção II - Capítulo 14 - Matérias para entrançar e outros
produtos de origem vegetal

Este é, aliás, um dos principais motivos pelos quais os números
apontados por diversas entidades divergem, mesmo quando
são meramente quantitativos e, na maioria das vezes, com
origem nas mesmas fontes.

•

Seção IV - Capítulo 23 - Resíduos e desperdícios das indústrias
alimentares; alimentos preparados para animais

•

Seção IV - Capítulo 24 - Tabaco e seus sucedâneos manufaturados

Desta forma, esta análise e seleção foi a primeira tarefa a realizar e da
qual resultou a exclusão dos seguintes capítulos:

Assim, este estudo baseia-se na análise de 18 capítulos das 4 primeiras
secções, listados nas páginas seguintes.

Os produtos do Setor Agroalimentar podem ser encontrados
em várias posições da Nomenclatura Combinada (NC).
A NC é constituída por 21 seções e 99 capítulos, sendo que os produtos
relacionados com o Setor Agroalimentar se encontram nas 4 primeiras
seções, constituídas por 24 capítulos. Acontece que, pelas caraterísticas
da produção e da oferta portuguesas, nem todos os capítulos são
relevantes e, de alguma forma, distorciam a análise e, em particular, os
valores das exportações do setor.

Seção I
•
•
•
•

Capítulo 2 – Carnes e miudezas comestíveis
Capítulo 3 – Peixes e crustáceos, moluscos e outros invertebrados aquáticos
Capítulo 4 – Leite e laticínios; ovos de aves; mel natural;
produtos comestíveis de origem animal
Capítulo 5 – Outros produtos de origem animal

Seção II
•
•
•
•
•
•

Capítulo 7 – Produtos hortícolas, plantas, raízes e tubérculos, comestíveis
Capítulo 8 – Fruta; cascas de citrinos e de melões
Capítulo 9 – Café, chá, mate e especiarias
Capítulo 10 – Cereais
Capítulo 11 – Produtos da indústria de moagem; malte;
amidos e féculas; inulina; glúten de trigo
Capítulo 12 – Sementes e frutos oleaginosos; grãos, sementes e frutos diversos;
plantas industriais ou medicinais; palhas e forragens

Seção III
•

Capítulo 15 – Gorduras e óleos animais ou vegetais; produtos
da sua dissociação; gorduras alimentícias elaboradas;
ceras de origem animal ou vegetal

Seção IV
•
•
•
•
•
•
•

Capítulo 16 – Preparações de carnes, de peixes ou de crustáceos e moluscos
Capítulo 17 – Açúcares e produtos de confeitaria
Capítulo 18 – Cacau e suas preparações
Capítulo 19 – Preparações à base de cereais, de farinhas,
amidos, féculas ou leite; produtos de pastelaria
Capítulo 20 – Preparações de produtos hortícolas,
fruta ou de outras partes de plantas
Capítulo 21 – Preparações alimentícias diversas
Capítulo 22 – Bebidas, líquidos alcoólicos e vinagres

Cada um destes capítulos é, por sua vez, subdividido em produtos que podem
estar classificados a 4, 6 ou 8 dígitos. Um exemplo desta divisão pode ser visto
no capítulo 22 da seção IV – Bebidas, líquidos alcoólicos e vinagres:

Código Pautal (NC)

Designação do produto

2204

Vinhos de uvas frescas, incluindo os enriquecidos com álcool; mostos de uvas, excluindo os da posição 20.09

2203

Cervejas de malte

2202

Águas, incluindo as águas minerais e as águas gasificadas, adicionadas de açúcar ou de outros edulcorantes ou aromatizadas
e outras bebidas não alcoólicas, exceto sumos (sucos) de frutas ou de produtos hortícolas, da posição 20.09

2208

Álcool etílico não desnaturado, com teor alcoólico, em volume, inferior a 80% vol; aguardentes, licores e outras bebidas espirituosas

2201

Águas, incluindo as águas minerais, naturais ou artificiais, e as águas gasificadas, não adicionadas
de açúcar ou de outros edulcorantes nem aromatizadas; gelo e neve

2209

Vinagres e seus sucedâneos obtidos a partir do ácido acético, para usos alimentares

2205

Vermutes e outros vinhos de uvas frescas aromatizados por plantas ou substâncias aromáticas

2207

Álcool etílico não desnaturado, com teor alcoólico, em volume igual ou superior a 80% vol; álcool etílico
e aguardentes, desnaturados, com qualquer teor alcoólico

2206

Outras bebidas fermentadas (por exemplo, sidra, perada, hidromel); misturas de bebidas fermentadas e misturas
de bebidas fermentadas com bebidas não alcoólicas, não especificadas nem compreendidas noutras posições

Apenas da leitura desta subdivisão é possível identificar alguns fatores
com impacto muito relevante na análise que se pretende efetuar,
sobretudo quando enquadrada no mercado português e, em particular,
na forma como o Setor Agroalimentar e as suas instituições estão
organizadas no nosso país. Alguns exemplos:
•

Algumas NC a 4 dígitos são muito mais relevantes para Portugal e
para uma estratégia do setor (o caso da NC 2204 Vinho de uvas
frescas) do que outras (o caso da NC 2205 Vermutes);

•

Algumas NC têm associações setoriais especializadas e com
estratégias de internacionalização específicas (o caso da NC 2204
Vinho de uvas frescas);

•

Na NC 2203 Cervejas de malte existem duas empresas em Portugal
de grande dimensão e depois uma miríade de pequenas empresas,
com valores de produção, valores de exportação e necessidades
muito diferentes;

•

A NC 2209 Vinagres não fica bem enquadrada no setor das bebidas
e, no caso de Portugal, ficaria melhor enquadrada junto de outros
produtos de mercearia.

Estes pontos (entre outros) explicam o motivo pelo qual a escolha da
metodologia a utilizar ponderasse, desde logo, duas opções:

•

Opção 1 – Basear a análise na organização das NC;

•

Opção 2 – Basear a análise numa organização em categorias que
agrupassem produtos (NC a quatro dígitos) de diferentes capítulos.

A opção 1 (lógica da NC) tem a grande vantagem de ser a habitualmente
utilizada pelos principais organismos e institutos de tratamento de informação
estatística. Permite a comparação e a validação de dados e é familiar a
investigadores ou decisores. No entanto, tem como desvantagem as limitações
atrás explicadas e ainda o desfasamento face à realidade atual da promoção e
dos negócios internacionais deste setor e da própria carteira de produtos dos
compradores internacionais.
A opção 2 (lógica de reorganização em categorias) tem a grande vantagem de
se aproximar dessa realidade, mas dificulta a comparação estatística com
outros estudos.
Avaliando as vantagens e inconveniente de cada uma, foi então decidida uma
metodologia de trabalho e de organização do estudo que tentasse tirar partido
do melhor de cada uma delas. O resultado dessa decisão é ser possível
encontrar neste documento:
- Um capítulo que segue a lógica NC, apresentando estatísticas de exportação e
a sua evolução, os principais mercados de destino, entre outros dados que,
tratados, permitem retirar conclusões e, inclusivamente, sugerir ações para os
próximos anos, baseadas num paradigma sobretudo quantitativo.
- Um outro capítulo que reorganiza os produtos em categorias, de acordo com
as características específicas da oferta e exportação portuguesas e que estão
muito mais alinhadas com a realidade da promoção e da procura
internacionais. Este capítulo acrescenta a sustentação qualitativa que resultará
da revisão de literatura e do trabalho de campo feito junto das empresas e
associações do setor.

Por fim, resta referir que para o desenvolvimento deste estudo foram
utilizadas metodologias quantitativas e qualitativas.

realizados, a nível nacional e internacional que permitiu obter uma
perceção mais completa e profunda do significado dos dados.

Numa primeira etapa foram recolhidos dados estatísticos, obtidos em
diferentes fontes nacionais e internacionais de referência, como o
Instituto Nacional de Estatística, o Eurostat, o Banco Mundial, o
‘International Trade Centre’, entre outros.

Em paralelo, foi realizado um questionário (ao qual responderam 143
empresas), foram auscultadas associações do setor (seguindo uma lógica
de entrevistas semiestruturadas, às quais algumas responderam por
escrito) e realizados vários workshops subsetoriais.

A segunda etapa passou pelo tratamento e análise desses dados
quantitativos, de forma a serem categorizados e agrupados numa Base
de Dados adaptada às questões que se pretendiam analisar. A análise
procurou tendências, padrões de relação entre variáveis, de associação e
de causalidade, entre outras. A partir desta análise foi possível apontar
tendências e fazer inferências.

Importa por fim mencionar que o estudo teve início em 2018. Os
primeiros dados recolhidos que serviram de base às primeiras análises
de exportação de produtos e de mercados, bem como as estatísticas
utilizados nas sessões de trabalho com as empresas eram, por isso,
referentes ao ano de 2017 (o último disponível). Muitos dos gráficos do
estudo são referentes a esse ano, mas à medida que o estudo foi
avançando, houve o cuidado de se acrescentar, nas análises, os dados
que forem sendo divulgados sobre 2018.

Foi também realizada uma revisão de literatura e consultados estudos

2. Enquadramento
do Setor Agroalimentar

2.1. Breve caracterização da situação internacional

A produção agrícola mais do que triplicou desde 1960, em grande parte
devido ao aparecimento de tecnologias que potenciaram o aumento da
produtividade e a uma maior utilização de terrenos, água e outros
recursos naturais para fins agrícolas. As cadeias de produção alimentar
têm também crescido ao longo deste período de tempo, à medida que a
distância física entre os locais de produção e de consumo foram
crescendo e o consumo de alimentos processados, embalados e prépreparados aumentaram, mesmo em zonas rurais isoladas.
No entanto, apesar deste aumento da produtividade, o setor ainda terá
de enfrentar um crescimento – que se espera elevado – da procura:
estima-se que a população mundial chegue perto dos 10 mil milhões até
2050 e a produção no Setor Agroalimentar terá que acompanhar este
crescimento. Nalgumas regiões do globo, como a África Subsariana e o
Sudeste Asiático, por exemplo, a produção agrícola necessitará de mais
do que duplicar até 2050 para dar resposta à procura estimada.
Com base nestes fatores, é relevante analisar quais as tendências e
desafios que as empresas terão de enfrentar a nível mundial.

Num relatório intitulado ‘The future of food and agriculture: trends and
challenges’, a FAO - Food and Agriculture Organization of the United
Nations procurou lançar as bases para a compreensão da natureza dos
desafios mais relevantes que irão ocorrer ao longo do século XXI.
Entre as principais tendências identificadas destacam-se:
•
•
•

o crescimento económico e populacional;
a concentração dos sistemas de produção agroalimentar;
o impacto das alterações climáticas.

A estas tendências juntam-se outras, igualmente importantes, tais como:
•
•
•
•

a inovação tecnológica;
o crescimento das trocas comerciais;
o impacto dos novos media nos hábitos de consumo;
os novos fatores de decisão de compra.

Crescimento económico e populacional
Com base na previsão das Nações Unidas de que a população mundial irá
atingir os 9,7 mil milhões de habitantes até 2050, e assumindo um
cenário de crescimento económico moderado, iremos assistir a uma
migração de zonas rurais para zonas urbanas e a um estímulo na procura
da indústria agrícola em cerca de 50% (em comparação com o ano de
2013). Países de baixos e médios rendimentos sofrerão alterações nas
suas dietas, com um aumento do consumo de carne, frutas, vegetais e
alimentos processados em substituição dos cereais. Por exemplo, é
esperado que apenas na África Subsariana, até 2030, o consumo urbano
de bebidas e alimentos cresça cerca de 400 mil milhões de dólares.
Como consequência desta urbanização – à qual temos vindo a
assistir – a distribuição dos produtos agroalimentares tem sofrido
alterações entre os vários canais.
Em países com valores de rendimento intermédios, houve um
crescimento significativo do peso dos grandes supermercados e
hipermercados que representavam menos de 40% em 2001 e hoje têm
um peso superior a 50%. No mesmo período, a sua importância
aumentou de 72% para 75% nos países mais desenvolvidos e de 22% para
27% em países com rendimentos mais baixos.

Concentração dos sistemas de produção
Para dar resposta à crescente procura por parte de grandes superfícies
comerciais, que exigem uma produção uniformizada, apenas possível
através de criação de sistemas de produção alimentar automatizados,
são necessários sistemas de produção em grande escala. Para tal ser
viável, e com números de produção constantes, são necessárias grandes
quantidades de recursos e terrenos. Por isso produtores de menor
dimensão e pequena escala enfrentam desafios cada vez maiores.
Como consequência, assiste-se a:

•

Cadeias de valor onde as fases de produção, transformação e
distribuição são coordenadas verticalmente ou até mesmo
integradas, de forma automática e em grande escala;

•

Concentração do setor num reduzido número de produtores.

Impacto das alterações climáticas

Outra consequência do aumento da procura, do crescimento e da
urbanização de grande parte da população, será o seu impacto climático.
As alterações necessárias nesta indústria resultarão numa crescente
competição por recursos naturais, aumento de emissões de gás com
efeito de estufa e crescente deflorestação e degradação de terrenos.
Neste momento 70% da captação de água é usada para efeitos agrícolas.
Em áreas relativamente secas, como o Médio Oriente, África do Norte e
Ásia Central, tal como em países como a Índia e a China, os agricultores
usam grande parte dos recursos de água disponíveis na sua área,
resultando no esgotamento de rios e outros recursos aquíferos. Segundo
a FAO, este uso intensivo de cerca de 80% a 90% do total de recursos
disponíveis irá levar à expansão de sistemas de irrigação de água,
especialmente em países de rendimentos mais baixos.
Para além do impacto climático que a produção agrícola atualmente tem
e continuará a ter, também as alterações climáticas influenciarão a
produção agroalimentar no futuro. Com o crescimento de períodos de
seca e de cheias será inevitável um impacto negativo na produção deste
setor. Ao mesmo tempo, as alterações nas temperaturas do oceano e de
níveis de oxigénio e de salinidade das águas, que poderão influenciar o
nível de produtividade das pescas.

Inovação tecnológica
Embora a produtividade esteja a ser afetada por vários fatores como
alterações climáticas, as atuais inovações tecnológicas estão, pelo
contrário, a criar formas de diminuir custos, aumentar salários e oferecer
apoio ao empreendedorismo dentro das cadeias de valor deste setor.
Através da utilização de grandes bases de dados, inteligência artificial,
‘blockchain’, novos sistemas de automação, entre outros, pode ser feito
um melhor aproveitamento dos recursos, cada vez mais escassos. Outras
importantes consequências desta evolução tecnológica é a diminuição
da distância entre produtores e os consumidores e a constante extensão
de algumas cadeias de valor, bem como o aprofundamento do comércio
eletrónico que liga pequenos empreendedores em zonas rurais aos
mercados nacional e global e oferece maior liberdade e independência
tanto ao produtor como ao consumidor.

VALOR DAS IMPORTAÇÕES MUNDIAIS DE
PRODUTOS ALIMENTARES (2000-2018)
Fonte: FAO | mil M$
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Aumento das trocas comerciais
Segundo os dados da FAO para 2018 a importação mundial de produtos
alimentares cresceu quase 3% em comparação com o ano de 2017,
atingindo um valor total de 1.472 mil milhões de dólares. A principal razão
para este crescimento deve-se à subida do comércio internacional de bens
essenciais, a granel, especialmente cereais e sementes oleaginosas
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Outro fator de elevada importância é a subida no custo de transportes, de alta
relevância na determinação nas faturas globais de importação. Porém, outros
dados também parecem indicar que os custos de importação de países menos
desenvolvidos poderão sofrer uma descida nos próximos anos.

Novos media e hábitos de consumo
Com a democratização da informação, também os hábitos de consumo
sofreram algumas mudanças. A influência e presença de novos media e
canais de informação leva a que vários consumidores estejam agora a
participar ativamente em discussões sobre produtos alimentares,
abandonando assim uma era em que marcas poderiam facilmente
influenciar a opinião do público sobre os seus produtos através dos
grandes media. Atualmente os consumidores dão cada vez mais valor a
opiniões partilhadas em redes sociais e media online, sendo estes muitas
vezes as suas principais fontes de informação.
Para além desta mudança, o nível de confiança dos consumidores nas
marcas é também cada vez mais importante. Segundo um estudo
publicado pela Deloitte (‘Deloitte Social Media Study’, 2014), os
consumidores são mais propensos a guardar rancor ou outros
sentimentos negativos contra marcas do setor alimentar do que a média
de todos os setores. O sentimento de desconfiança em relação a marcas
da indústria agroalimentar é especialmente comum entre membros da
geração millennials. As marcas deste setor necessitam assim de dar
atenção não só aos seus produtos, como também à forma como
interagem com os clientes e à imagem que possuem nos novos media.
Estes hábitos de consumo atualmente são influenciados por vários
fatores, entre os quais valores como, segurança, impacto social,
transparência, entre outros, são cada vez mais relevantes. Os fatores
influenciadores de compra tradicionais continuam válidos, porém cada
vez mais consumidores incorporam os dois grupos na sua decisão.

Novos fatores de decisão

• Saúde e bem-estar: dizem respeito a atributos relacionados com o
conteúdo nutricional dos alimentos, produção orgânica, ingredientes
naturais ou baixo número de ingredientes artificiais, sendo este o
mais importante de todos os novos fatores;

• Experiência com a marca/produto: constituída por serviços e formas
de exposição em canais de venda, inovação e interação
personalizada, antes, durante e após a compra. Ao longo do tempo,
com o crescimento das expectativas do consumidor, a interação
através de outros canais para além do momento da compra ou
prestação do serviço ajudarão a contribuir para um maior nível de
satisfação, confiança e lealdade por parte do cliente;

• Segurança alimentar: relacionado com a ausência de alergénicos e
menor quantidade de ingredientes, tal como descrições detalhadas
dos produtos. É um fator intimamente ligado com saúde e bem-estar,
referindo-se especificamente a segurança alimentar, tanto a curto
prazo (sem toxinas) como a longo prazo (ausência de ingredientes
cancerígenos);

• Transparência: valoriza-se a identificação clara de todos os
ingredientes de um produto, como a certificação das marcas ou o
grau de acesso e de confiança nas empresas. Os consumidores
querem ter acesso a várias informações sobre o produto ou marca
em questão e querem poder interagir com a mesma em tempo real,
através de websites, aplicações móveis, redes sociais, entre outros.

Neste contexto, ganham também relevância novos fatores de decisão
por parte dos compradores e consumidores, nomeadamente:

• Impacto social: engloba aspetos da marca como aquisição de
produtores locais, sustentabilidade, cuidados com animais e
tratamento justo dos seus empregados. Embora o grupo de
consumidores que valoriza este fator ainda seja relativamente
reduzido, são um grupo bastante expressivo e a sua opinião poderá
exercer influência sobre o resto do público;

Estes fatores, afetando a decisão do consumidor, terão claramente um
impacto direto sobre o mercado e sobre os produtores e, juntamente
com alguns fatores tradicionais, serão agora decisivos para a definição de
estratégias por parte das empresas do setor.

consumidores, novas e pequenas empresas terão de tirar partido das
novas tecnologias para estabelecer uma interação mais próxima com o
consumidor, só assim garantindo o desenvolvimento de um sentimento
de confiança para com a sua marca.

As preferências dos consumidores continuarão em constante
fragmentação e os distribuidores terão uma influência sobre a decisão
de compra do cliente cada vez mais forte. Sendo muitas destas
influências transmitidas através de redes sociais e comunicação com os

Para empresas já afirmadas no mercado, para além desta interação, as
estratégias terão também por base a inovação e a oferta de propostas de
valor únicas e diferenciadas que apenas produtores da sua dimensão
podem oferecer.

2.2. O contexto europeu

Dados do setor na Europa
O continente europeu tem um papel incontornável no Setor
Agroalimentar mundial. No mercado global, a indústria
alimentar e de bebidas europeia representa 17,3% do total de
exportações e 13,4% do total de importações. Com estes
valores a EU é assim o principal exportador e segundo maior
importador a nível mundial neste setor.
A criação da União Europeia contribuiu para que todos os países
membros passassem a ter acesso direto a um mercado de 500
milhões de consumidores, o que em grande parte impulsionou
o seu enorme crescimento.

Hoje, o setor contribui anualmente para a economia europeia
com uma produção de 600 mil milhões de euros.
Dentro da União Europeia, a indústria agroalimentar:
• integra 287 mil empresas;
• é o maior empregador, com 2,8 milhões de
trabalhadores (dois terços dos quais a trabalhar em
PME);
• contribui com 1,9% para o Valor Acrescentado
Bruto europeu.
No entanto, este mercado está a ser ameaçado pela crescente
fragmentação da União Europeia, com vários estados-membros
a adotarem diferentes legislação ou regulamentação.

País

Ranking por nº
de
trabalhadores

Faturação
mil M€

Valor
acrescentad
o mil M€

Nº de
trabalhadores
(1000)

Nº de
empresas

Alemanha

3

168,6

36,7

569,2

5 812

Áustria

5

22,7

5,5

83,3

3 893

Bélgica

1

48,6

8,1

88,5

4 452

Bulgária

2

5,2

1

95,6

6 182

Croácia

1

5,3

1,2

61

3 256

Dinamarca

2

25,4

4,5

61,6

1 607

Eslováquia

3

4

0,8

29,3

278

Eslovénia

3

2,2

0,5

16,5

2 258

Espanha

1

104,2

19,3

349,2

26 016

Estónia

2

1,8

0,4

15,4

575

Finlândia

4

10,9

2,6

37,6

1 846

França

1

179,9

45

427,2

57 290

Grécia

1

14,2

2,8

87,2

1 225

Holanda

1

70

11,3

128,6

6 065

Hungria

1

11,5

2

106,6

6 812

Irlanda

1

27,1

-

47,3

1 583

Itália

2

132

24,2

427

56 315

Letónia

1

1,7

0,4

23,7

1 129

Lituânia

1

4

0,8

44,1

1 609

Polónia

1

55,6

9,9

417,5

14 534

Portugal

1

15,3

2,9

107,5

10 996

Reino Unido

1

131,6

38,9

418,2

6 620

República Checa

4

13,3

2,7

115,4

9 157

Roménia

1

12

-

180,8

8 826

Suécia

4

18,1

4,5

50,5

4 240

Fonte: FoodDrinkEurope

COMPARATIVO DAS EXPORTAÇÕES
INTRA-UE E EXTRA-EU PARA
15 PAÍSES EUROPEUS
Fonte: FoodDrinkEurope (mil M€)
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A União Europeia é o principal mercado de destinos das exportações do
Setor Agroalimentar de todos os estados-membros (254,6 mil milhões de
euros), representando três quartos do total.
A Alemanha é o estado-membro que mais exporta, seguindo-se a Holanda,
a França, a Bélgica, a Itália e Espanha.
Portugal é o 15º país da lista, com valores próximos da Suécia e da Hungria.
O setor das bebidas é, de longe, o que mais peso tem nas exportações
agroalimentares da União Europeia. Seguem-se as carnes e os produtos
lácteos. Com exceção das bebidas, cujo valor de exportação
intracomunitário e extracomunitário é semelhante, todos os produtos são
vendidos maioritariamente entre países da União Europeia. Mais
especificamente, entre todo o tipo de bebidas, bebidas alcoólicas como
bebidas espirituosas e vinhos são os produtos mais exportados. Tanto para
estes produtos, como para os restantes, os EUA são constantemente um dos
3 principais destinos das exportações europeias.
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2.3. Portugal em grandes números

Analisando os dados do Anuário Estatístico de 2017, publicado pelo INE
em dezembro de 2018, a indústria alimentar é a principal indústria na
venda de produtos e prestação de serviços em Portugal. Entre 1960 e
2015 a produção agrícola triplicou e, em 2015, o valor das vendas das
Indústrias Alimentares atingiu 10,2 mil milhões de Euros, mais 94
milhões de euros do que em 2014.
O seu posicionamento relativamente ao total da Indústria
Transformadora manteve-se, continuando a indústria alimentar a ser a
principal atividade da produção industrial nacional com 14,9% do total
das vendas em 2015 (15,0% em 2014 e 15,5% em 2013).
Dados para 2017 mostram que o valor global das vendas de produtos e
prestação de serviços na Indústria aumentou consideravelmente,
atingindo 84,6 mil milhões de euros, correspondente a uma variação
anual positiva de 8,0%. As vendas da indústria alimentar contribuíram
em grande parte para este crescimento, alcançando o valor de 11,0 mil

milhões de euros (representando uma variação de 3,4% em relação
ao ano anterior). A indústria das bebidas atingiu um total
de vendas no valor de 2,8 mil milhões de euros.
Em ambos os casos o volume de vendas esteve relativamente distribuído
pelas 50 maiores empresas. As 5 maiores empresas, no caso da indústria
alimentar contribuíram com 11,7% das vendas e no caso da indústria
das bebidas com 36,7%.
Nesse mesmo ano, também o VAB dos ramos Agricultura,
Silvicultura e Pescas aumentou 4,6% em volume, após
ter diminuído 3,6% no ano anterior.
Entre o total de empresas nacionais registadas, 132 844 correspondem
a empresas com atividade no setor da Agricultura e das pescas
que criam mais de 108 mil empregos diretos e 500 mil indiretos.

Nesta indústria, o consumo aparente é, de um modo geral, resultado
da produção nacional (cerca de 80%). Aproximadamente 20% da
produção foi destinada à exportação, e ao longo do último ano, o
ritmo de crescimento das importações suplantou o das exportações.
Neste crescimento da indústria alimentar, o mercado da União
Europeia continua a ser de extrema importância.

EVOLUÇÃO DAS EXPORTAÇÕES, IMPORTAÇÕES,
PRODUÇÃO E CONSUMO APARENTE DAS
INDÚSTRIAS ALIMENTARES
Fonte: INE, IAPI e CI

O valor da produção vendida da indústria alimentar aumentou 4,6%
face ao ano anterior (+2,8% em 2016), resultando das vendas para o
mercado Nacional (+4,2%) e para o mercado Intra-UE (+8,2%). Para o
mercado Extra-UE verificou-se um ligeiro crescimento de 0,6%.
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Área produtiva, capacidade de produção
e autoaprovisionamento

Em Portugal, as produções que ocupam maior superfície de terreno são:

Em termos de capacidade de produção destacam-se:

Azeitona para azeite (349 703 ha)

Milho forrageiro (2 784 637 t)

Uva para vinho (176 805 ha)

Tomate para indústria (1 650 429 t)

Milho (86 520 ha)

Aveia forrageira (955 710 t)

Milho forrageiro (78 427 ha)

Uva para vinho (874 345 t)

Aveia forrageira (67 765 ha)

Azeitona para azeite (858 413 t)

Nas páginas seguintes apresentam-se com mais detalhe informação para
diferentes produtos do Setor Agroalimentar.

Azeite

A azeitona para azeite é a produção que ocupa maior área
de terreno, com cerca de 350 mil hectares. Este é um setor que
apresenta uma característica muito marcada, no sentido em que há
um padrão nos seus níveis de produção: após um ano de altos níveis
de produção, segue-se sempre um decréscimo.
Durante esta campanha a sua produção ultrapassou
1,47 milhões de hectolitros, sendo a mais produtiva desde
1915 e a qualidade do azeite produzido foi classificada quase
totalmente como 'virgem extra'.

Vinho

A uva para vinho é das principais produções em Portugal,
ocupando um total de 176 805 hectares de terreno e 874 345
toneladas de produção.

Foi registado um grau de autoaprovisionamento de 104,1%,
sendo por isso autossuficiente, porém ainda abaixo
do recorde de 2015 (133,8%).

O vinho apresenta também constantemente um
autoaprovisionamento acima dos 100% e produções acima do seu
nível de consumo (autossuficiente). Porém, devido a um crescimento
no consumo humano de 12,0%, o grau de aprovisionamento
passou de 136,9% para 106,5%.

O consumo per capita a nível nacional foi de 2,1 kg por habitante.

Foi também registado um decréscimo de 14,6% na produção.

Carnes

No ano de 2017 a produção de carnes em Portugal atingiu
um grau de autoaprovisionamento de 76,7%.
Foi registado um aumento de importações em 4,2% em relação ao
ano anterior e um decréscimo de produção em 0,3%.

As carnes de capoeira foram as que apresentaram o grau de
autoaprovisionamento mais elevado (média de 87,4%
entre 2014 e 2017)
A carne de bovino foi pelo contrário a que demonstrou
um nível mais reduzido, cobrindo em média apenas 53,3%
das necessidades de consumo.

Pesca

Preparações e conservas

Em 2017 assistiu-se a uma redução nas capturas de pescado fresco e
refrigerado de 4,7% em volume e um aumento de 1,1% em valor, em
comparação com o ano de 2016
Para tal redução contribui principalmente a cavala, onde houve um
decréscimo de 30,4%
A produção na aquicultura em 2016 assistiu, no entanto, a um
aumento de quantidade em 17,8%, e um acréscimo em valor de
38,9% em comparação com o ano de 2015.

As Preparações e Conservas atingiram as 52 mil toneladas.

O grau de aprovisionamento foi de cerca de 45%.

As conservas de atum continuam a assumir o seu lugar de relevo
nesta indústria, totalizando 32,8% do total de conservas produzidas e
registando um aumento da sua produção de cerca de em 18%.

A produção de 'congelados' continua a ser o grupo mais importante,
cerca de 51,3%, seguindo-se pelos 'secos e salgados' e por último
pelas 'preparações e conservas'.

As conservas de sardinha, com uma produção de 11,4 mil toneladas
ocuparam 22,1% do total de conservas.

Leite e derivados

Em 2017, o grau de aprovisionamento de produtos lácteos
(leites e derivados) foi de 92,5%.
Em relação a apenas leite para consumo público, o grau
de autoaprovisionamento foi de 106,7% (em comparação
com 103,2% em 2016).
Durante este mesmo ano as quantidades de leite importado
e exportado para consumo público também diminuíram
em 39,1% e 9,0%, respetivamente.
Para produtos lácteos derivados, estes fluxos aumentaram
em 1,4% e 10,4%.

Fruta
Na última década (2007/2016) assistiu-se em Portugal, a um
crescimento da produção de frutos frescos e secos em mais de 16%,
correspondendo para a totalidade de frutos a um valor superior a 126
mil toneladas. A produção de citrinos foi a que mais contribuiu para
esta evolução, com um aumento considerável de 105 mil toneladas
(cerca de +43%).
No entanto, Portugal não é autossuficiente, tendo importado, em
média, cerca de 23,8% do que consumiu entre 2013/2014 e 2016/2017.
Durante a campanha de 2015/2016, o aumento na produção foi de
3,1%, que totalizou 1 023 mil toneladas, seguida por uma redução na
campanha 2016/2017. Esta diminuição na produção na última
campanha levou ao aumento das importações (+12,4%) para satisfazer
as necessidades de consumo que aumentaram em 3,2%.

Legumes
A cenoura, a couve-repolho e a abóbora foram das culturas com
maior produção: a primeira com 92 mil toneladas; a segunda
rondando as 75 mil toneladas.

Cada habitante consumiu, em média, 130,0 kg de frutos. Na campanha
2016/2017, o grau de autoaprovisionamento fixou-se nos 68,3%.
No subgrupo dos frutos frescos, no continente, a área, entre 2007 e
2016, aumentou cerca de 1,7%, em grande parte devido ao
crescimento na zona da Beira Interior. Destaca-se ainda o tomate para
consumo fresco, que foi a cultura hortícola com maior produção,
ultrapassando as 97 mil toneladas, e a maçã que atingiu o valor de
produção mais alto de que existe registo, rondando as 329 mil
toneladas e com um grau de autoaprovisionamento de 91,0%.

Congelados
Entre as 118 mil toneladas de 'congelados', o bacalhau continua a
registar o volume de produção mais expressivo (21,8% do total de
congelados), tendo reforçado a sua produção em 2016, com um
aumento de 8,2% face a 2015.

Graus de autoaprovisionamento

Setor
Açúcar

3,3

Azeite

104,1

Azeitona de mesa conservada (para consumo)

395,4

Arroz branqueado e semibranqueado

110,6

Arroz com casca

81,3

Batata

44,3

Bebidas alcoólicas fermentadas *

142,3

Outras bebidas alcoólicas *

81,5

Carnes e miudezas comestíveis

75,3

Cereais

20,5

Cerveja

119,8

Frutos

68,3

Gorduras e óleos vegetais *

25,9

Leite e derivados

92,5

Leite em pó

190,9

Leguminosas secas *

A tabela ao lado apresenta um resumo do grau de
autoaprovisionamento para diferentes produtos do Setor
Agroalimentar, recolhidos junto do INE e do GPP.
Destaque-se que Portugal é autossuficiente no azeite, arroz
branqueado e semibranqueado, nas bebidas alcoólicas
fermentadas, no leite, no leite em pó, na manteiga,
nos ovos, nos produtos hortícolas e no vinho.

Grau de
autoaprovisionamento
%

6,9

Manteiga

152,4

Milho

25,9

Ovos *

102,9

Pesca *

44,9

Produtos hortícolas *

176,5

Preparações hortofrutícolas

117,3

Raízes e tubérculos *

48,8

Sementes e frutos oleaginosos

55,7

Vinho

106,5

* Dados mais recentes disponíveis anteriores a 2017
Fonte: INE – Estatísticas Agrícolas 2017; GPP – Dados Estatísticos

3. Análise Estatística
e Mercados Prioritários

Este capítulo apresentará estatísticas de 18 segmentos (NC2) e de 45 produtos (NC4), selecionados de acordo
com o perfil de exportação do setor e com a sua importância relativa nessas exportações.
Os dados incluem, para além dos valores de exportação e importação, os principais mercados de destino e a sua
evolução recente, os principais importadores mundiais e outros dados considerados relevantes.

Com o tratamento desses dados foi possível fazer análises, retirar conclusões e, inclusivamente, sugerir
mercados de atuação para os próximos anos, numa base quantitativa, apesar de apoiada
em dados qualitativos recolhidos junto das empresas e associações.

A tabela abaixo apresenta os valores de exportação
dos 18 segmentos (NC2) selecionados para este estudo.
Para além dos valores de exportação de 2017, foram já incluídos
valores de exportação para 2018, entretanto publicados.
Exportação (mil €)
Segmentos (ou grupo de produtos)

NC

Bebidas, líquidos alcoólicos e vinagres

Evolução 2017-2018

2017

2018

Valor

%

∆ Posição

22

1.078.453

1.092.592

14.139

1,31%

…

Peixes e crustáceos, moluscos

03

821.559

835.331

13.772

1,68%

…

Gorduras e óleos animais ou vegetais

15

751.313

806.765

55.452

7,38%

…

Frutas e cascas de citrinos e de melões

08

639.715

685.856

46.142

7,21%

…

Preparações de produtos hortícolas e de frutas

20

459.446

438.612

-20.835

-4,53%

…

Preparações à base de cereais, de farinhas e de outros e produtos de pastelaria

19

328.901

349.696

20.795

6,32%

+1

Leite e lacticínios, ovos de aves e mel natural

04

353.931

329.557

-24.374

-6,89%

-1

Preparações de carnes, de peixes ou de crustáceos

16

318.740

300.064

-18.676

-5,86%

…

Produtos hortícolas, plantas, raízes e tubérculos

07

295.372

290.068

-5.304

-1,80%

…

Carnes e miudezas, comestíveis

02

203.486

196.875

-6.611

-3,25%

…

Preparações alimentícias diversas

21

181.857

194.359

12.501

6,87%

…

Açúcares e produtos de confeitaria

17

118.621

121.553

2.932

2,47%

…

Cereais

10

70.850

109.642

38.792

54,75%

+2

Outros produtos de origem animal

05

90.619

99.375

8.756

9,66%

…

Café, chá, mate e especiarias

09

92.843

83.715

-9.128

-9,83%

-2

Sementes e frutos oleaginosos e grãos e sementes

12

60.701

83.487

22.786

37,54%

+1

Produtos da indústria de moagem, malte e amidos

11

68.467

63.055

-5.412

-7,90%

-1

Cacau e suas preparações

18

27.652

25.511

-2.141

-7,74%

…

5.962.525

6.106.112

Total
Fonte: ITC, com base em UN COMTRADE e Eurostat | Unidade: milhares €

2,41%

NC22

NC03

NC15

NC08

NC20

NC04

NC19

NC16

NC07

NC02

NC21

NC17

NC09

NC05

NC10

NC11

NC12

NC18

Bebidas, líquidos alcoólicos e vinagres
Vinhos

Cervejas

Águas aromatizadas

Aguardentes e licores

Água sem aditivos

Vinagres

Vermutes

NC 22

Bebidas, líquidos alcoólicos e vinagres

ANÁLISE
. O segmento Bebidas, líquidos alcoólicos e vinagres
é o mais relevante nas exportações do Setor
Agroalimentar português, atingindo, em valor
absoluto, os 1.078,4 milhões de euros em 2017,
o que representa 18,09% do total. Considerando
o total das exportações portuguesas, o peso
desta NC é de 1,96%.

Exportações, Importações e Balança Comercial
de Bebidas, líquidos alcoólicos e vinagres (2013-2017)
Fonte: ITC, com base em UN COMTRADE e Eurostat | Unidade: milhares €

Exportações

Balança Comercial

1158 662
1096 549

. De acordo com os últimos dados, Portugal ocupa a
21ª posição no ranking dos exportadores mundiais
de Bebidas, líquidos alcoólicos e vinagres, detendo
1,10% da quota mundial dessas exportações.
. As exportações portuguesas do segmento
mantiveram-se praticamente inalteradas no período
analisado (um decréscimo de 18 milhões de euros).
No entanto, a recuperação entre 2016 e 2017 foi
de 72,6 milhões. Os dados de 2018 permitiram
observar um novo crescimento (cerca
de 14,1 milhões).

Importações

1078 453

1057 755

1005 998

756 962
680 708

639 945

623 327

591 422

415 841

401 700

417 810

414 576

2013

2014

2015

2016

455 126

2017

. As importações portuguesas do segmento
totalizaram os 455 M€, em 2017.

. No mesmo ano, o saldo da Balança Comercial
rondou os 623 M€.

No período em análise (2013-2017), as exportações portuguesas atingiram o seu valor mais elevado em
2014 (1.158,7M€), registando-se uma queda nos anos seguintes. Em 2017 inverteu-se esta tendência, com
um crescimento face a 2016. Dados de 2018 registaram novo crescimento, de 14,1 M€.

NC 22

Bebidas, líquidos alcoólicos e vinagres

ANÁLISE

PAÍSES DE DESTINO DAS EXPORTAÇÕES
Fonte: Trade Map. ITC, com base em UN COMTRADE e Eurostat

. França foi o principal destino das exportações
portuguesas deste segmento, representando
12,5% do valor total em 2017. As comunidades de
emigrantes são importantes nestes números.

Indicadores

Importadores

. Embora a média dos últimos 5 anos fosse
negativa (-5%), entre 2016 e 2017 as exportações
para França cresceram 3%.
. Espanha (2º mercado de destino) recebeu 9,7%
das exportações portuguesas do segmento.
Porém, as exportações para este país vizinho
caíram, em média, 4% nos últimos anos, com uma
queda acentuada (-13%) entre 2016 e 2017.
. As exportações para o Reino Unido (3º principal
destino) foram positivas, representando 8% das
exportações portuguesas. Embora a média do
crescimento dos últimos 5 anos seja negativa
(-3%), no último ano analisado registou-se um
crescimento de 7%.

Importância nas
Crescimento em
Valor exportado em
exportações
valor, nos
(milhares €)
portuguesas desta NC
últimos 5 anos (%)
(%)

Crescimento em
valor, no último ano
(%)

Posição do país no
ranking das
importações
mundiais

% do país parceiro
nas importações
mundiais

França

135 139

12,5

-5

3

6

3,7

Espanha

104 218

9,7

-4

-13

13

1,8

Reino Unido

86 312

8

-3

7

3

6,8

EUA

84 989

7,9

4

7

1

21,5

China

83 873

7,8

63

46

4

4,6

Angola

57 329

5,3

-43

24

71

0,1

Alemanha

52 437

4,9

-1

10

2

7

Bélgica

52 287

4,8

-3

6

10

2,6

Holanda

52 249

4,8

-3

-1

7

3,6

Suíça

48 557

4,5

-2

6

14

1,7

As exportações para a China registaram um crescimento de 3 dígitos, destacando-se o crescimento de
169% entre 2014 e 2015, numa média anual de 63% nos últimos 5 anos. Como veremos adiante, as
cervejas tiveram aqui um papel importante. Em sentido contrário, o destaque vai para Angola que, por
razões relacionadas com a crise económica, teve uma quebra associada de 43% nos últimos 5 anos.

NC 22

Bebidas, líquidos alcoólicos e vinagres

PRINCIPAIS MERCADOS (EM VALOR)

CRESCIMENTO DAS EXPORTAÇÕES (EM %)

Fonte: Trade Map. ITC, com base em UN COMTRADE e Eurostat (milhares €)

Fonte: Trade Map. ITC, com base em UN COMTRADE e Eurostat
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. França apresentou-se, de forma destacada, como o principal destino das exportações portuguesas deste segmento.
. A Eslovénia, a Costa Rica, a Colômbia, os Camarões e a Bielorrússia registaram taxas de crescimento muito elevadas, no período 2013-2017.
. A China não só se revelou um país interessante no valor já exportado (quinto destino das exportações), como ainda registou altas taxas de crescimento nos últimos 5
anos (quinto lugar entre os destinos de maior crescimento).

NC 22

Bebidas, líquidos alcoólicos e vinagres

PRINCIPAIS PRODUTOS DESTE SEGMENTO
Fonte: Trade Map. ITC, com base em UN COMTRADE e Eurostat

Indicadores
Peso relativo no total
das exportações
portuguesas

Peso relativo no Setor
Agroalimentar

Peso relativo nesta NC
(ou Segmento)

Peso relativo nas
exportações
mundiais

Posição entre os
exportadores
mundiais

Bebidas, líquidos alcoólicos e vinagres

1,96%

18,09%

-

-

-

2204

Vinhos de uvas frescas, incluindo os vinhos enriquecidos com álcool; mostos de uvas,
excluindo os da posição 20.09

1,41%

13,05%

72,18%

2,50%

9

2203

Cervejas de malte

0,29%

2,64%

14,61%

1,20%

14

2202

Águas, incluindo as águas minerais e as águas gaseificadas, adicionadas de açúcar ou de
outros edulcorantes ou aromatizadas e outras bebidas não alcoólicas, exceto sumos
(sucos) de frutas ou de produtos hortícolas, da posição 20.09

0,14%

1,33%

7,34%

0,40%

37

2208

Álcool etílico não desnaturado, com um teor alcoólico, em volume, inferior a 80% vol.;
aguardentes, licores e outras bebidas espirituosas

0,08%

0,70%

3,87%

0,20%

44

2201

Águas, incluindo as águas minerais, naturais ou artificiais, e as águas gaseificadas, não
adicionadas de açúcar ou de outros edulcorantes nem aromatizadas; gelo e neve

0,03%

0,23%

1,29%

0,40%

26

2209

Vinagres e seus sucedâneos obtidos a partir do ácido acético, para usos alimentares

0,01%

0,07%

0,39%

0,70%

19

2205

Vermutes e outros vinhos de uvas frescas aromatizados por plantas ou substâncias
aromáticas

0,00%

0,03%

0,14%

0,40%

15

2207

Álcool etílico não desnaturado, com um teor alcoólico, em volume igual ou superior a
80% vol.; álcool etílico e aguardentes, desnaturados, com qualquer teor alcoólico

0,00%

0,02%

0,11%

0,00%

63

2206

Outras bebidas fermentadas (por exemplo, sidra, perada, hidromel); misturas de
bebidas fermentadas e misturas de bebidas fermentadas com bebidas não alcoólicas,
não especificadas nem compreendidas noutras posições

0,00%

0,01%

0,07%

0,10%

53

Código Pautal (NC)

Total 22

Designação dos produtos

Neste segmento destacam-se alguns produtos, em particular a NC 2204 – Vinhos de uvas frescas e a NC 2203 – Cervejas de malte. As águas, divididas por duas posições
pautais valem um pouco abaixo de 10% das exportações do segmento. O Vinagre aparece também aqui enquadrado, apesar de não ser um produto óbvio, nem pelas
características da oferta portuguesa, nem pela perspetiva da procura.

NC 22

Bebidas, líquidos alcoólicos e vinagres

ALGUNS DADOS RELEVANTES DA ANÁLISE DA TABELA ANTERIOR
•

O vinho (NC 2204) representou quase 3/4 das exportações de
Bebidas e, em conjunto com as cervejas (NC 2203), representou
cerca de 87% das exportações deste segmento;

•

As exportações portuguesas nalguns produtos relevantes do grupo
Bebidas caíram nesse quinquénio (com quedas acima dos 10% na
cerveja, nas águas e nos vinagres);

•

As águas, com e sem gás e sabores, representaram
8,6% destas exportações;

•

As crises sentidas pelas economias de Angola e do Brasil impactaram
nestes resultados;

•

Os restantes produtos tiveram uma relevância muito baixa;

•

•

Os vinagres (NC 2209) estão contemplados nesta posição pautal
Bebidas (NC 22) e, no último ano para o qual há registo, atingiram
um valor de exportação de 4,3 milhões de euros (representando
uma quota de 0,7% das compras mundiais do produto);

Como consequência, Portugal perdeu quota de mercado mundial em
muitos produtos do segmento Bebidas, com o valor das exportações
nacionais a registrarem um crescimento inferior à evolução das
importações mundiais;

•

O peso das exportações de Portugal no contexto mundial esteve
acima de 1% apenas no caso do vinho (2,5%) e das cervejas (1,2%).

•

Nos últimos cinco anos registou-se um aumento de 3% na procura
mundial da cerveja e das águas mas, nos restantes produtos, o
crescimento foi nulo ou negativo;

Bebidas, líquidos alcoólicos e vinagres
Vinhos de uvas frescas

Bebidas, líquidos alcoólicos e vinagres

NC 2204

Vinhos de uvas frescas

ANÁLISE

Exportações, importações e Balança Comercial
dos Vinhos de uvas frescas (2013-2017)

. O Vinho lidera destacado as exportações
portuguesas de bebidas (NC 22)
totalizando 778,4 M€ em 2017 (72,18%
do total).
. Além disso, representou ainda 13,05%
das exportações portuguesas do Setor
Agroalimentar e 1,41% do total das
exportações portuguesas, nesse ano.
. Portugal foi responsável por 2,5% do
total das exportações mundiais deste
produto em 2017, ocupando a 9ª posição
no ranking mundial.
. O valor das exportações portuguesas,
entre 2013 e 2017, cresceu cerca de 58
M€ e, no mesmo período, a balança
comercial também registou uma melhoria.
. Dados publicados sobre 2018
confirmaram um novo crescimento que
fez ultrapassar ligeiramente a fasquia
dos 800 M€.

Fonte: ITC, com base em UN COMTRADE e Eurostat | Unidade: milhares €

Exportações

Balança Comercial

778 388

734 232

725 858

720 398

Importações

723 886
617 860

600 817

598 017

643 622

613 736

122 381

125 041

116 372

110 150

2013

2014

2015

2016

134 766

2017

O valor das exportações portuguesas cresceu cerca de 54,5 M€, entre 2016 e 2017, o que permitiu recuperar
alguma das oscilações sentidas nos últimos cinco anos. O crescimento de 2018 (para os 806,2 M€) consolidou esta
recuperação. De acordo com a ViniPortugal, mais de 90% deste crescimento resultou do acréscimo das vendas nos
16 mercados prioritários onde a marca Vinhos de Portugal está presente.

Bebidas, líquidos alcoólicos e vinagres

NC 2204

Vinhos de uvas frescas

PAÍSES DE DESTINO DAS EXPORTAÇÕES

ANÁLISE

Fonte: Trade Map. ITC, com base em UN COMTRADE e Eurostat (milhares €)

. Os cinco principais destinos das exportações
portuguesas dos vinhos de uvas frescas foram,
por ordem de importância:

120 000

- França
- Reino Unido
- Estados Unidos da América
- Alemanha
- Holanda

100 000

80 000

. A França, no período compreendido entre
2013 e 2017, apresentou-se, de forma
destacada, como o maior destino das
exportações portuguesas. Em 2018
aumentaram para os 116,5 M€.

60 000

40 000

20 000

0
França

Reino Unido

2013

EUA

2014

2015

Alemanha

2016

2017

Holanda

. Os dados divulgados para 2018 mostraram
também a ascensão dos EUA ao segundo lugar
da lista dos destinos das exportações
portuguesas, por força do aumento das
compras dos EUA para 81,2 M€, mas também
pela quebra das compras do Reino Unido para
76,4 M€. Brasil, Alemanha, Bélgica e Canadá
ultrapassam a Holanda.

Bebidas, líquidos alcoólicos e vinagres

NC 2204

Vinhos de uvas frescas

ANÁLISE DAS EXPORTAÇÕES PORTUGUESAS, POR MERCADO
Fonte: Trade Map. ITC, com base em UN COMTRADE e Eurostat

Indicadores
Importadores

Valor exportado em
(milhares €)

Importância nas exportações
portuguesas desta NC (%)

Crescimento em valor, nos
últimos 5 anos (%)

Crescimento em quantidade,
nos últimos 5 anos (%)

Crescimento em valor, no
último ano (%)

Posição do país no ranking das
importações mundiais

% do país parceiro nas
importações mundiais

França

109 748

14,1

-5

-5

2

12

2,7

Reino Unido

79 030

10,2

-3

2

9

2

11,5

Estados Unidos da América

78 943

10,1

4

9

8

1

17,3

Alemanha

46 827

6

-2

5

10

3

8,1

Holanda

46 717

6

-5

0

-6

8

3,6

Bélgica

46 466

6

-5

-1

5

10

3

Angola

45 816

5,9

-26

-26

43

40

0,2

Brasil

44 198

5,7

4

15

56

18

1

Canadá

44 173

5,7

-1

6

11

5

5,3

Suíça

29 275

3,8

0

3

3

9

3,3

Espanha

22 672

2,9

2

24

18

28

0,6

China

21 788

2,8

15

24

27

4

7,8

Polónia

20 503

2,6

5

9

6

22

0,8

Dinamarca

18 190

2,3

7

5

1

14

1,8

Suécia

15 956

2

-3

4

-3

13

2

Luxemburgo

10 375

1,3

-2

0

7

33

0,3

Noruega

9 197

1,2

1

5

4

17

1,2

Área Não Especificada

6 747

0,9

6

19

37

Japão

6 217

0,8

0

4

1

6

4,5

Macau, China

6 111

0,8

-2

4

2

34

0,3

Bebidas, líquidos alcoólicos e vinagres

NC 2204

Vinhos de uvas frescas

. Na tabela da página anterior é possível
verificar com detalhe as exportações
portuguesas de Vinhos de Uvas Frescas
para os vinte principais mercados
de destino.
. A ViniPortugal regista que, por categorias
de produto, é fundamentalmente o vinho
de mesa que sustenta o crescimento
global verificado no último ano, tendo
sido responsável pelo aumento das
exportações em cerca de 50 M€.

PRINCIPAIS IMPORTADORES MUNDIAIS
Fonte: Trade Map. ITC, com base em UN COMTRADE e Eurostat (milhares $)
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· O gráfico ao lado apresenta os principais
importadores mundiais de Vinhos
de Uvas Frescas.
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· Alguns deles estão entre os principais
mercados de destino das exportações
portuguesas, como é o caso dos EUA,
Reino Unido, Alemanha, Canadá, Holanda,
Bélgica e Suíça.
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· Outros, porém, não estão presentes
nessa lista ou aparecem abaixo dos 10
mais relevantes.
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Considerando os mercados de destino das exportações portuguesas, os
mercados que apresentaram maior crescimento e os principais
importadores mundiais de vinho de uvas frescas, destacam-se as
seguintes linhas orientadoras para os mercados internacionais:
CONSOLIDAR
. EUA: terceiro principal destino das exportações portuguesas deste
produto (segundo em 2018) e principal importador mundial. O
crescimento das exportações de Portugal para os EUA foi superior ao
crescimento das importações mundiais deste mercado, sendo
importante reforçar e consolidar a presença de Portugal.
. Canadá: nono principal destino das exportações portuguesas de Vinho e
quinto maior importador mundial. O crescimento das exportações de
Portugal para o Canadá foi superior ao crescimento das importações
mundiais deste mercado, sendo importante criar ações para reforçar e
consolidar a presença portuguesa.
. Alemanha: quarto principal destino das exportações portuguesas e
terceiro principal importador mundial desse produto. O crescimento das
exportações de Portugal para a Alemanha foi superior ao crescimento
das importações mundiais da Alemanha.
. Suíça: décimo principal destino das exportações portuguesas deste
produto. O crescimento das exportações de Portugal para a Suíça foi
superior ao crescimento das importações mundiais deste mercado,
sendo importante realizar ações de consolidação.

. Bélgica: sexto principal destino das exportações portuguesas deste
produto e décimo principal importador mundial. O crescimento das
exportações de Portugal para a Bélgica foi superior ao crescimento das
importações mundiais do mercado belga, sendo importante realizar
ações para reforçar a presença portuguesa nesse mercado.
RECUPERAR QUOTA DE MERCADO
. Brasil: oitavo principal destino das exportações portuguesas e 18º
maior importador mundial. O crescimento das exportações de Portugal
para o Brasil foi inferior ao crescimento das importações mundiais desse
mercado. Considerando a sua importância e alguns aspetos que
aproximam as duas nações, graças à língua comum e à relação histórica,
sugere-se realizar esforços para recuperar a quota portuguesa nas
importações brasileiras. Importa estar atento à instabilidade política e à
crise económica que o país tem atravessado nos últimos anos.
. França: principal destino das exportações portuguesas desse produto e
12º maior importador do mundo. O crescimento das exportações de
Portugal para a França foi inferior ao crescimento das importações
mundiais desse mercado.
Os dados divulgados sobre 2018 registaram um crescimento das
exportações de Portugal para estes dois países.
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MONITORIZAR
. Angola: apesar de ser o sétimo maior destino das exportações
portuguesas deste produto, é necessário monitorizar a sua evolução em
termos económicos e avaliar o investimento em promoção.
. Reino Unido: apesar da importância deste mercado, segundo principal
destino da exportações portuguesas e segundo maior importador
mundial deste produto, é necessário monitorizar a evolução do Brexit e
avaliar recuperação (registou-se uma quebra em 2018).
. Holanda: um mercado importante para Portugal, mas muitas vezes
baseado nas importações por parte de ‘tradings’ locais que reexportam
o produto. Importante monitorizar para decidir sobre o investimento.
REFORÇAR
. China: quarto maior importador mundial deste produto em valor e um
dos maiores mercados do mundo e com grande potencial de
crescimento. A China era, em 2017, o 12º principal destino das
exportações portuguesas.
. Japão: sexto maior importador mundial deste produto em valor. O
Japão era, em 2017, o 19º principal destino das exportações
portuguesas.
. Hong Kong: sétimo maior importador mundial deste produto em valor.
Em 2017, não estava na lista dos 20 principais destinos das exportações
portuguesas, mas tem potencial para crescer.

VISÃO DA VINIPORTUGAL
Esta análise não ficaria completa sem a visão da ViniPortugal, a
associação que representa este subsetor. No seu plano estratégico, para
2019-2023, a ViniPortugal destaca também, para além dos mercados
acima referidos:

. Mercados atuais para reforço: Noruega, Suécia, Polónia, Rússia, Macau
e Coreia do Sul.
. Mercados para abertura: México, Taiwan, Holanda, Luxemburgo e
Dinamarca (resultado da ação ‘Wine Intelligence’, realizada em Coimbra).
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ANÁLISE

Exportações, importações e Balança Comercial
de Cervejas de malte (2013-2017)

. As Cervejas de malte representaram
14,61% das exportações portuguesas de
Bebidas (NC 22) em 2017, totalizando
157,6 M€ naquele ano.
. Representaram ainda 2,64% das
exportações portuguesas do Setor
Agroalimentar e 0,29% do total das
exportações portuguesas.

Fonte: ITC, com base em UN COMTRADE e Eurostat | Unidade: milhares €

Exportações

Importações

Balança Comercial

223 880
199 088

196 750
175 383

157 571

156 357
135 602

122 390

. Portugal foi responsável, em 2017, por
1,2% do total das exportações mundiais
deste produto, ocupando a 14ª posição
no ranking de todos os países.
. Nesse mesmo ano o valor das
exportações portuguesas cresceu
21,9 M€ em relação a 2016. Entre
2013 e 2016 registou-se uma descida
de cerca de 41 M€.
. O saldo da balança comercial registou
um crescimento de 21,5 M€, entre
2013 e 2017 (13%).

112 354
99 328

23 705

27 130

2013

2014

33 967

36 274

2015

2016

45 217

2017

As exportações portuguesas entre 2013 e 2017 sofreram uma queda de cerca de 41 M€. As importações
mundiais, no mesmo período, têm vindo a crescer, em valor, a uma taxa média de 3%. Dados publicados sobre
2018 apresentaram uma descida de 27 M€, atingindo-se 130,2 M€ de exportação.
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PAÍSES DE DESTINO DAS EXPORTAÇÕES

ANÁLISE

Fonte: Trade Map. ITC, com base em UN COMTRADE e Eurostat (milhares €)

. Os cinco principais destinos das exportações portuguesas
deste produto são, por ordem de importância:
80 000

- China
- Espanha
- França
- Suíça
- Cabo Verde

60 000

. A China apresentou-se, entre 2016 e 2017, como
o maior destino das exportações portuguesas desse
produto, superando a Espanha, até então líder das
exportações portuguesas.

40 000

. Simultaneamente, Portugal foi o quinto maior fornecedor
chinês desta categoria de produtos, sendo responsável por
8% das importações chinesas em 2017.
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. O crescimento das exportações desse subsetor para a
China esteve relacionado com a entrada de uma empresa
cervejeira portuguesa no mercado em questão. Os dados
divulgados para 2018 apresentaram uma quebra
significativa das vendas para este mercado asiático.

Bebidas, líquidos alcoólicos e vinagres

NC 2203

Cervejas de malte

ANÁLISE DAS EXPORTAÇÕES PORTUGUESAS, POR MERCADO
Fonte: Trade Map. ITC, com base em UN COMTRADE e Eurostat

Indicadores
Importadores

Valor exportado em
(milhares €)

Importância nas exportações
portuguesas desta NC (%)

Crescimento em valor, nos
últimos 5 anos (%)

Crescimento em quantidade,
nos últimos 5 anos (%)

Crescimento em valor, no
último ano (%)

Posição do país no ranking das
importações mundiais

% do país parceiro nas
importações mundiais

China
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38,9
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Espanha
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1
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. Na tabela da página anterior é possível
verificar com detalhe as exportações
portuguesas de Cervejas de Malte para os
vinte principais mercados de destino.

PRINCIPAIS IMPORTADORES MUNDIAIS
Fonte: Trade Map. ITC, com base em UN COMTRADE e Eurostat (milhares $)
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. Num período de 5 anos, as exportações
portuguesas para todo o mundo
diminuíram 9% em quantidade, mas
reduziram ainda mais em valor (14%).
. O gráfico ao lado apresenta os principais
importadores mundiais de Cervejas de
Malte. Os EUA lideram de forma
destacada.
. Alguns desses mercados constam do
ranking dos principais mercados de
destino das exportações portuguesas,
como é o caso da França, China, Reino
Unido, Alemanha e Espanha. Outros,
porém, não estão presentes nessa lista ou
aparecem abaixo dos 10 mais relevantes.

4 000 000

2 000 000

0
EUA

França

China

Reino Unido

Itália

Canadá

Alemanha

Horanda
Holanda

Espanha

Australia

Bebidas, líquidos alcoólicos e vinagres
Cervejas de malte

De acordo com os dados apresentados nas páginas anteriores, a
estratégia proposta para as cervejas de malte, em termos de mercados
internacionais, será:
REFORÇAR / CONSOLIDAR
. Espanha: segundo principal destino das exportações portuguesas desse
produto e nono maior importador mundial. O crescimento das
exportações de Portugal para o mercado foi superior ao crescimento das
importações mundiais desse mercado. A proximidade física e a forte
relação comercial existente entre os dois países em outras categorias de
produtos são fatores que justificam uma estratégia de reforço e
consolidação da presença da Portugal.
. Alemanha: oitavo destino das exportações portuguesas desse produto e
sétimo maior importador mundial. O crescimento das exportações de
Portugal para o mercado foi superior ao crescimento das importações
mundiais desse mercado, sendo importante criar ações para reforçar e
consolidar a presença da Portugal nesse mercado.
RECUPERAR
. França: terceiro principal destino das exportações portuguesas desse
produto e segundo maior importador mundial. O crescimento das
exportações de Portugal para o mercado foi inferior ao crescimento das

NC 2203

importações mundiais desse mercado. Devido à sua importância, é
necessário realizar esforços para recuperar a quota de Portugal nas
importações francesas.
. Suíça: quarto principal destino das exportações portuguesas desse
produto. O crescimento das exportações de Portugal para o mercado foi
inferior ao crescimento das importações mundiais desse mercado.
Devido à sua importância, é necessário realizar esforços para recuperar
a quota de Portugal nas importações suíças.
. Cabo Verde: quinto principal destino das exportações portuguesas
desse produto. O crescimento das exportações de Portugal para Cabo
Verde foi inferior ao crescimento das importações mundiais desse
mercado. Devido à sua importância, é necessário realizar esforços para
recuperar a quota de Portugal nesse mercado.
. Luxemburgo: sétimo principal destino das exportações portuguesas
desse produto. O crescimento das exportações de Portugal para o
Luxemburgo foi inferior ao crescimento das importações mundiais desse
mercado. Devido à sua importância, é necessário realizar esforços para
recuperar a quota de Portugal nesse mercado.
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MONITORIZAR REFORÇO / CONSOLIDAÇÃO
. China: é conhecido que a presença da China no topo da lista dos países
de destino das exportações portuguesas deste produto se ficou a dever
à entrada de uma grande empresa portuguesa naquele mercado. Esse
facto não sustenta uma aposta transversal a todo o setor. O valor
exportado em 2018 confirmou a forte descida. Sugere-se monitorização
do seu desempenho nos próximos anos para avaliar reforço (ou,
eventualmente, recuperação).
MONITORIZAR RECUPERAÇÃO
. Reino Unido: apesar da sua importância, décimo principal destino das
exportações portuguesas e quarto maior importador mundial desse
produto, é importante avaliar a estratégia para esse mercado, tendo em
conta as incertezas geradas pelo BREXIT.
. Angola: apesar de ser o nono maior destino das exportações
portuguesas desse produto, é importante avaliar se, estrategicamente,
é já chegado o momento de investir na recuperação da quota
portuguesa nesse mercado, considerando os problemas
económicos que o país tem enfrentado.

NC 2203

AVALIAR ABERTURA
. EUA: principal importador mundial desse produto, com uma diferença
bastante significativa em relação ao segundo maior importador.
. Itália: quinto maior importador mundial. Sugere-se o investimento
neste mercado, considerando a proximidade geográfica e a presença
no mesmo bloco económico, o que facilita o desenvolvimento das
relações comerciais.
. Canadá: apesar de ser o sexto maior importador mundial desse
produto, o mercado funciona de uma forma diferente. Existe um
monopólio para compra de bebidas alcoólicas, sendo necessário avaliar
as dificuldades geradas por essa peculiaridade e pela distância
geográfica.
. Holanda: oitavo maior importador mundial, porém essa procura não é,
necessariamente, causada por consumo local. É necessário entender
melhor a fonte da procura.
. Austrália: décimo maior importador mundial, mas é necessário avaliar
problemas causados pela distância geográfica e tarifas distintas.
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ANÁLISE

Exportações, Importações e Balança Comercial de
Águas adicionadas de açúcar ou aromatizadas (2013-2017)

. As águas representaram 7,34% das
exportações portuguesas da NC 22.
. Representaram ainda 1,33% das
exportações do Setor Agroalimentar e
0,14% do total das exportações
portuguesas em 2017.

Fonte: ITC, com base em UN COMTRADE e Eurostat | Unidade: milhares €

Exportações

. A balança comercial deteriorou-se
naquele período, aumentando o seu
défice em 20,8 M€.

Balança Comercial

142 361
116 342
104 301

106 650

108 475
102 055

109 900
82 022

. Portugal foi responsável, em 2017, por
0,4% do total das exportações mundiais
deste produto, ocupando a 37ª posição
no ranking mundial.
. O valor das exportações portuguesas
entre 2013 e 2017 oscilou bastante, com
o valor mais elevado a ser atingido em
2014. Desde esse ano registaram-se
descidas constantes, embora os dados
divulgados para 2018 apresentassem já
uma recuperação.

Importações

111 946

79 111

35 711

2013

2014
-12 041

2015

-6 420

2016

2017
-27 878

-32 835

O valor das exportações portuguesas caíram cerca de 25,2 M€ entre 2013 e 2017. No mesmo período, o valor das
importações mundiais cresceu, a uma taxa média de 3%. Dados publicados sobre 2018 registaram um valor de
exportação de 88,96 M€.
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PAÍSES DE DESTINO DAS EXPORTAÇÕES

ANÁLISE

Fonte: Trade Map. ITC, com base em UN COMTRADE e Eurostat (milhares €)

. Os cinco principais destinos das exportações portuguesas
deste produto são, por ordem de importância:
80 000

- Espanha
- Arábia Saudita
- França
- Suíça
- Bélgica

60 000

. Espanha apresentou-se como o maior destino das exportações
portuguesas deste produto, no período entre 2013 e 2017.
40 000

. Portugal foi o sétimo maior fornecedor espanhol desta
categoria de produtos, sendo responsável, em 2017, por 4%
das importações espanholas.
. O maior fornecedor espanhol deste produto foi a França,
responsável por 20% das importações espanholas em 2017. A
proximidade geográfica parece ser um fator determinante no
desenvolvimento das relações comerciais entre os dois países.
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. A Arábia Saudita – único país não europeu neste grupo –
ultrapassou a França em 2017, como destino das exportações
portuguesas de águas aromatizadas.
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ANÁLISE DAS EXPORTAÇÕES PORTUGUESAS, POR MERCADO
Fonte: Trade Map. ITC, com base em UN COMTRADE e Eurostat

Indicadores
Importadores

Valor exportado em
(milhares €)

Importância nas exportações
portuguesas desta NC (%)

Crescimento em valor, nos
últimos 5 anos (%)

Crescimento em quantidade,
nos últimos 5 anos (%)

Crescimento em valor, no
último ano (%)

Posição do país no ranking das
importações mundiais

% do país parceiro nas
importações mundiais

Espanha

36 473

46,1

-5

-24

10

1,8

Arábia Saudita

6 842

8,6

-11

123

33

0,6

França

5 071

6,4

1

4

Suíça

3 303

4,2

-3

1

10

6

3,9

0

12

1,4

Bélgica

2 833

3,6

15

-7

458

5

4,6

Guiné-Bissau

2 417

3,1

Angola

2 303

2,9

24

28

-18

169

0,02

-59

-61

-36

146

0,04

Emirados Árabes Unidos

2 128

2,7

-7

-2

47

23

1

Estados Unidos da América

1 785

2,3

São Tomé e Príncipe

1 582

2

-2

1

-6

1

18,2

-12

-6

-7

181

0,01

Cabo Verde

1 333

1,7

Reino Unido

1 322

1,7

7

13

29

170

0,02

-6

-4

25

2

5,8

Eslovénia

1 245

1,6

…

…

…

55

0,4

Luxemburgo

1 083

1,4

Senegal

1 039

1,3

-5

1

-1

36

0,5

16

22

2

112

0,09

Canadá

1 036

1,3

-5

0

-15

4

4,7

Iémen

999

Itália

989

1,3

63

109

75

0,2

1,2

28

45
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13

1,4
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869

1,1

-2

-4

-4

3

5,7

Hungria

479

0,6

249

27

0,8
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. Na tabela da página anterior é
possível verificar com detalhe as
exportações portuguesas de Águas
adicionadas de açúcares ou edulcorantes
ou aromatizadas para os vinte principais
mercados de destino.

PRINCIPAIS IMPORTADORES MUNDIAIS
Fonte: Trade Map. ITC, com base em UN COMTRADE e Eurostat (milhares $)

3 500 000

. Num período de 5 anos, as exportações
portuguesas para todo o mundo em valor
diminuíram em 15%, não havendo
dados disponíveis sobre a evolução
anual em quantidade.

3 000 000

. Nos dez principais mercados há uma
grande diversidade de continentes: quatro
são europeus e três são africanos, dois da
região do golfo, aos quais se juntam os EUA.

2 000 000

. O gráfico ao lado apresenta os principais
importadores mundiais deste produto.
Alguns estão também presentes entre os
principais mercados de destino das
exportações portuguesas, como é o caso
Espanha, França, Bélgica e EUA. Outros,
porém, não estão presentes nessa lista ou
aparecem abaixo dos 10 mais relevantes.

2 500 000

1 500 000

1 000 000

500 000

0
EUA

Reino Unido

Alemanha

Canadá

Bélgica

França

Holanda

China

Camboja

Espanha

Bebidas, líquidos alcoólicos e vinagres
Águas adicionadas de açúcar ou aromatizadas

De acordo com os dados apresentados nas páginas anteriores, a
estratégia proposta para as cervejas de malte, em termos de mercados
internacionais, será:
REFORÇAR / CONSOLIDAR
França: terceiro principal destino das exportações portuguesas e sexto
maior importador mundial dessa categoria de produtos. O crescimento
das exportações de Portugal para a França foi superior ao crescimento
das importações mundiais desse mercado. Sendo assim, faz sentido
realizar investimentos para reforçar e consolidar a presença portuguesa
nesse mercado.
Bélgica: quinto principal destino das exportações portuguesas
e quinto maior importador mundial dessa categoria de produtos. O
crescimento das exportações de Portugal para a Bélgica foi superior ao
crescimento das importações mundiais desse mercado. Sendo assim,
faz sentido realizar investimentos para reforçar e consolidar
a presença nesse mercado.
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RECUPERAR
Espanha: principal destino das exportações portuguesas desse produto
e décimo maior importador mundial. O crescimento das exportações
portuguesas para a Espanha foi menor do que o crescimento das
importações mundiais desse mercado, ou seja, Portugal tem perdido
quota de mercado. Assim, é importante realizar investimentos e ações
em busca de uma recuperação.
Suíça: quarto principal destino das exportações portuguesas desse
produto. O crescimento das exportações de Portugal para a Suíça foi
inferior ao crescimento das importações mundiais desse mercado.
Devido à sua importância, é necessário realizar esforços para recuperar
a quota de Portugal nas importações desse mercado.
EUA: nono principal destino das exportações portuguesas desse produto
e maior importador mundial. O crescimento das exportações de Portugal
para os Estados Unidos foi inferior ao crescimento das importações
mundiais desse mercado. Devido à sua importância, é necessário
realizar esforços para recuperar a quota de Portugal
nas importações americanas.

Bebidas, líquidos alcoólicos e vinagres
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MONITORIZAR
Angola e São Tomé e Príncipe: apesar de estarem no top 10 das
exportações portuguesas, as vendas de Portugal para estes mercados
caíram nos últimos anos. Importa monitorizar e avaliar esforço
de recuperação.
Guiné Bissau e Cabo Verde: outros dois mercados de língua portuguesa,
importantes para as exportações deste produto que cresceram nos
últimos cinco anos. Importa monitorizar reforço.
Arábia Saudita: segundo principal destino das exportações portuguesas
desse produto. O crescimento das exportações de Portugal para o
mercado foi superior ao crescimento das importações mundiais
desse mercado. Importa monitorizar e avaliar esforço de
reforço e consolidação.
Emirados Árabes: oitavo principal destino das exportações portuguesas
desse produto. O crescimento das exportações de Portugal para os
Emirados Árabes foi inferior ao crescimento das importações mundiais
desse mercado. Importa monitorizar e avaliar esforço de recuperação.
Alemanha: terceiro maior importador mundial dessa categoria de
produtos, pertence à União Europeia e está relativamente próximo
geograficamente. Monitorizar abertura.
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Holanda: sétimo maior importador mundial dessa categoria de produtos,
pertence à União Europeia e está relativamente próximo
geograficamente. Monitorizar abertura.
Reino Unido: apesar de ser o segundo maior importador mundial,
é necessário monitorizar os impactos do Brexit antes de decidir
pelo esforço de recuperação.
China e Canadá: apesar da sua importância no cenário mundial,
é importante considerar as peculiaridades fiscais, bem como
a distância geográfica.
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ANÁLISE

Exportações, Importações e Balança Comercial
de Aguardentes e licores (2013-2017)

. As Aguardentes e licores
representaram 3,87% das exportações
portuguesas da NC 22 em 2017.
. Representaram ainda 0,70% das
exportações portuguesas do Setor
Agroalimentar e 0,08% do total das
exportações portuguesas.
. Portugal foi responsável, em 2017, por
0,2% do total das exportações mundiais
deste produto, ocupando a 44ª posição
no ranking mundial.

Fonte: ITC, com base em UN COMTRADE e Eurostat | Unidade: milhares €

Exportações

117 173

45 364

109 033

2014

. O valor das exportações portuguesas
sofreu uma ligeira redução entre
2013 e 2017.
-71 809

Balança Comercial

113 931

2015

-66 547

104 872

43 407

43 011

42 486

2013

Importações

41 785

2016

-70 920

113 728

2017

-61 465

-71 943

. No mesmo período, a balança comercial
manteve-se relativamente estável, tendo
aumentado o défice em apenas 134 €.
. As importações mundiais estão
estabilizadas ou com quebras ligeiras.

O valor das exportações portuguesas tem oscilado ligeiramente, tendo diminuído cerca de 3,6 M€ em 2017, face a
2013. Dados publicados sobre 2018 apresentaram um valor de exportação de 48,73 M€, o que será o mais
elevado dos últimos seis anos.
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PAÍSES DE DESTINO DAS EXPORTAÇÕES

ANÁLISE

Fonte: Trade Map. ITC, com base em UN COMTRADE e Eurostat (milhares €)

. Os cinco principais destinos das exportações portuguesas deste produto são, por
ordem de importância:
25 000

- Espanha
- Holanda
- Angola
- Reino Unido
No top 5 há ainda a considerar um conjunto de países não especificados.

20 000

. Espanha apresentou-se como o maior destino das exportações portuguesas, entre
2013 e 2017. Atingiu o valor mais alto em 2015, mas desde aí tem vindo a cair. Em
2018 recuperou para os níveis de 2014.

15 000

. Portugal não foi um dos dez principais fornecedores de Espanha para esta categoria de
produtos, sendo responsável por menos de 1% das importações espanholas em 2017.

10 000

. Holanda teve um crescimento importante em 2017, mas aparentemente pontual,
porque os dados de 2018 apresentaram um valor abaixo de 2016.

5 000

. França não aparece neste top 5, mas os valores exportados para este mercado
duplicaram em 2018 (para 3 M€).

0
Espanha

Não
especificadas

2013

2014

Holanda

2015

2016

Angola

2017

Reino Unido

. O Reino Unido sofreu uma quebra significativa em 2018 e Itália mais do que
duplicou o valor importado a Portugal.
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ANÁLISE DAS EXPORTAÇÕES PORTUGUESAS, POR MERCADO
Fonte: Trade Map. ITC, com base em UN COMTRADE e Eurostat

Indicadores
Importadores

Valor exportado em
(milhares €)

Importância nas exportações
portuguesas desta NC (%)

Crescimento em valor, nos
últimos 5 anos (%)

Crescimento em quantidade,
nos últimos 5 anos (%)

Crescimento em valor, no
último ano (%)

Posição do país no ranking das
importações mundiais

% do país parceiro nas
importações mundiais

Espanha

14 119

33,8

-11

-10

-24

6

3,4

Área Não Especificada

5 524

13,2

14

17

51

Holanda

5 131

12,3

24

40

78

9

2,5

Angola

3 755

9

-31

-27

-12

80

0,08

Reino Unido

2 054

4,9

38

19

-20

7

3,4

Estados Unidos da América

1 607

3,8

-5

-3

15

1

26,6

França

1 476

3,5

-1

8

4

4

4,5

Malta

1 251

3

87

99

0,05

Luxemburgo

1 138

2,7

15

22

-2

41

0,4

Bélgica

1 121

2,7

21

19

6

16

1,3

Suíça

879

2,1

-3

-1

10

28

0,6

Alemanha

735

1,8

9

11

30

2

5,9

Macau, China

598

1,4

16

17

-1

40

0,4

Canadá

389

0,9

-3

4

-13

10

2,5

Brasil

284

0,7

6

11

153

34

0,5

Itália

269

0,6

129

35

66

15

1,6

Guiné-Bissau

225

0,5

7

13

-16

215

0

São Tomé e Príncipe

165

0,4

-12

-16

-19

201

0

Moçambique

143

0,3

1

1

-32

153

0,01

Timor-Leste

131

0,3

78

68

10

175

0
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. Na tabela da página anterior é possível
verificar com detalhe as exportações
portuguesas de Álcool etílico, aguardentes
e licores para os vinte principais mercados
de destino.
. Num período de 5 anos, as exportações
portuguesas para todo o mundo diminuíram
7% em quantidade e 6% em valor. No
mesmo período, as importações mundiais
de aguardentes e licores também caíram,
mas numa percentagem muito menor (1%).
. O gráfico ao lado apresenta os principais
importadores mundiais de Aguardantes e
licores.
. Alguns dos maiores importares estão
entre os principais mercados de destino
das exportações portuguesas, como é o
caso de Estados Unidos, França, Espanha,
Reino Unido e Holanda.
. Outros, porém, não estão presentes
nessa lista ou aparecem abaixo dos 10
mais relevantes.

PRINCIPAIS IMPORTADORES MUNDIAIS
Fonte: Trade Map. ITC, com base em UN COMTRADE e Eurostat (milhares $)
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De acordo com os dados apresentados nas páginas anteriores, a
estratégia proposta para as Aguardentes e Licores, em termos de
mercados internacionais, será:
REFORÇAR/CONSOLIDAR
. França: sétimo maior destino das exportações portuguesas desse
subsetor e quarto principal destino das importações mundiais. Importa
reforçar e consolidar o mercado.
. Luxemburgo: nono maior destino das exportações portuguesas desse
produto. Não aparece na lista de principais importadores mundiais, mas
a presença da comunidade portuguesa justifica um esforço de
consolidação.
. Bélgica: décimo principal destino das exportações portuguesas. Não
aparece na lista de principais importadores mundiais, mas tem vindo a
crescer de forma sustentada nas compras destes produtos a Portugal.
RECUPERAR
Espanha: principal destino exportador português desse subsetor, sofreu
uma retração anual de -24% em valor entre 2016 e 2017. É o sexto
principal importador mundial. Importa investir na recuperação.
EUA: sexto principal destino das exportações portuguesas e principal
importador mundial. Tem também uma comunidade portuguesa
importante que ajudará na recuperação.
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ABRIR
Alemanha: 12° maior destino das exportações portuguesas e o segundo
principal importador mundial. Está dentro da União Europeia e tem uma
importante comunidade portuguesa.
MONITORIZAR
Angola: apesar de ser o quarto maior destino das exportações
portuguesas desse produto, está a importar significativamente menos de
Portugal e do Mundo. Poderá voltar a crescer (valor pode triplicar, se
chegar aos níveis de 2014, mas propõem-se uma monitorização da
evolução da economia antes do investimento em recuperação.
Reino Unido: apesar de ser o quinto principal destino das exportações
portuguesas e de ser o sétimo maior importador mundial desse
produto, é necessário avaliar se, estrategicamente, vale a pena investir
em reforço e consolidação nesse mercado, considerando as incertezas
geradas pelo BREXIT.
Canadá: 14° maior destino das exportações portuguesas e o décimo
principal importador mundial. Apesar do seu potencial, é importante
considerar a distância geográfica entre os dois países, as especificidades
fiscais e o monopólio para compra de bebidas alcoólicas. Importa
monitorizar e avaliar abertura.

Bebidas, líquidos alcoólicos e vinagres
Águas sem aditivos

Bebidas, líquidos alcoólicos e vinagres

NC 2201

Águas sem aditivos

ANÁLISE

Exportações, Importações e Balança Comercial
de Águas sem aditivos (2013-2017)

. As Águas sem aditivos representaram
1,29% das exportações portuguesas
da NC 22 em 2017.
. Representaram ainda 0,23% das
exportações portuguesas do Setor
Agroalimentar e 0,03% do total das
exportações portuguesas.

Fonte: ITC, com base em UN COMTRADE e Eurostat | Unidade: milhares €

Exportações

Importações

Balança Comercial

18 113
15 431

16 124
14 633

13 903

13 822

13 377

. Portugal foi responsável por 0,4% do
total das exportações mundiais deste
produto, em 2017, ocupando a 26ª
posição no ranking mundial.

11 121
8 804

7 761
6 142

. O valor das exportações portuguesas
caiu cerca de 4,2 M€ entre 2013 e 2017
e em quantidade a uma taxa de -13%,
entre 2013 e 2017.
. Com esta quebra das exportações
e um aumento das importações, o saldo
da balança comercial reduziu para
cerca de metade, embora ainda
permaneça positiva.

5 018
2 682

2 747

2013

2014

3 512

2015

2016

2017

Portugal apresenta uma descida quase constante nas exportações de Águas sem aditivos entre 2013 e 2017.
Dados publicados sobre 2018 apresentaram uma nova quebra, para valores de exportação próximos de 13,1M€
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PAÍSES DE DESTINO DAS EXPORTAÇÕES

ANÁLISE

Fonte: Trade Map. ITC, com base em UN COMTRADE e Eurostat (milhares €)

· Os cinco principais destinos das exportações
portuguesas deste produto foram, por ordem de
importância:

8 000

- Espanha
- EUA
- Canadá
- Angola
- Reino Unido

6 000

. Angola – que já foi de forma destacada o principal
mercado de destino destes produtos – sofreu uma
quebra vertiginosa no período em análise. Ainda assim
Portugal é, ainda, o seu principal fornecedor, responsável
por 94% das importações angolanas.

4 000

· Espanha é, de acordo com os últimos dados disponíveis,
o maior destino desta categoria de produto. No entanto,
os dados de 2018 registaram uma quebra superior a
25%, para valores próximos dos de 2014.

2 000

0
Espanha

EUA

Canadá

2013

2014

2015

Angola

2016

2017

Reino Unido

· Portugal foi o quarto maior fornecedor espanhol desta
categoria de produto, sendo responsável por 5% das
importações espanholas em 2017.
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ANÁLISE DAS EXPORTAÇÕES PORTUGUESAS, POR MERCADO
Fonte: Trade Map. ITC, com base em UN COMTRADE e Eurostat

Indicadores
Importadores

Valor exportado em
(milhares €)

Importância nas exportações
portuguesas desta NC (%)

Crescimento em valor, nos
últimos 5 anos (%)

Crescimento em quantidade,
nos últimos 5 anos (%)

Crescimento em valor, no
último ano (%)

Posição do país no ranking das
importações mundiais

% do país parceiro nas
importações mundiais

Espanha

4 027

29

4

-8

-1

16

1,1

Estados Unidos da América

1 206

8,7

-2

0

-4

1

16,8

Canadá

835

6

-6

2

-1

11

2,2

Angola

813

5,9

-47

-50

-36

119

0,02

Reino Unido

752

5,4

8

16

5

6

4,7

Guiné-Bissau

751

5,4

-4

8

9

151

0,01

França

669

4,8

-5

9

4

8

3,2

Suíça

616

4,4

5

13

17

10

2,3

Alemanha

600

4,3

7

7

7

4

6,1

Loja para navio e bunker

581

4,2

25

7

438

57

0,1

Cabo Verde

497

3,6

-8

-2

-11

126

0,02

Macau, China

465

3,3

-2

4

-14

15

1,3

São Tomé e Príncipe

379

2,7

6

17

22

140

0,01

Luxemburgo

338

2,4

3

10

18

18

1

China

252

1,8

77

77

235

12

2,2

Bélgica

220

1,6

6

15

25

3

6,6

Bermuda

175

1,3

63

68

8

64

0,1

Moçambique

160

1,2

-26

-29

-52

147

0,01

Hungria

131

0,9

60

0,1

Curaçau

73

0,5

71

0,1

11

19

12
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. Na tabela da página anterior é possível
verificar com detalhe as exportações
portuguesas de Água sem aditivos para
os vinte principais mercados de destino.

PRINCIPAIS IMPORTADORES MUNDIAIS
Fonte: Trade Map. ITC, com base em UN COMTRADE e Eurostat (milhares $)

8 000 000

. Num período de 5 anos, as
exportações portuguesas para todo o
mundo diminuíram 14% em quantidade
e 11% em valor.
6 000 000

. No mesmo período, as importações
mundiais aumentaram 3%, o que revela
a perda de quota de mercado de
Portugal neste tipo de produtos.
4 000 000

. O gráfico ao lado apresenta os
principais importadores mundiais.
. Alguns deles integram igualmente o
grupo dos principais destinos das
exportações portuguesas, como é o
caso dos EUA, Reino Unido, Suíça e
Alemanha. Outros, porém,
não estão presentes nessa lista ou
aparecem abaixo dos
10 mais relevantes.

2 000 000
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China
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Kong)
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De acordo com os dados apresentados nas páginas anteriores, a estratégia
proposta para as Águas sem aditivos, em termos de mercados
internacionais, será:
REFORÇAR
. Alemanha: nono principal destino das exportações portuguesas e terceiro
maior importador mundial dessa categoria de produtos. O crescimento
das exportações de Portugal para a Alemanha tem sido constante e foi
superior ao crescimento das importações mundiais desse mercado.
Sugere-se aposta no reforço deste crescimento.
. Suíça: oitavo principal destino das exportações portuguesas e nono maior
importador mundial dessa categoria de produtos. O crescimento das
exportações de Portugal para a Suíça foi superior ao crescimento das
importações mundiais desse mercado. O crescimento tem sido gradual e
faz sentido um esforço para reforço do mercado.
RECUPERAR
. Espanha: principal destino das exportações portuguesas. O crescimento
das exportações de Portugal para Espanha foi inferior ao crescimento das
importações mundiais desse mercado. Devido à sua importância, é
necessário realizar esforços para recuperar a quota de Portugal nas
importações espanholas.
. EUA: maior importador mundial, segundo principal destino das
exportações portuguesas e um dos maiores mercados do mundo. O
crescimento das exportações de Portugal para os EUA foi inferior ao
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crescimento das importações mundiais desse mercado. Importa fazer um
esforço de recuperação.
. Canadá: terceiro principal destino das exportações portuguesas. A
evolução das exportações de Portugal para o Canadá tem sido instável e o
crescimento foi inferior ao crescimento das importações mundiais por
parte do Canadá. Importa recuperar.
. França: sétimo principal destino das exportações portuguesas e oitavo
principal importador mundial desse produto. Tal como no Canadá, o
crescimento das exportações de Portugal para a França sofreu altos e
baixos e foi inferior ao crescimento das importações mundiais desse
mercado.
MONITORIZAR
. Reino Unido: apesar de ser o quinto principal mercado das exportações
portuguesas e o segundo maior importador mundial desse produto, é
necessário monitorizar a evolução do Brexit antes de apostar no reforço.
. Angola: apesar de ser o quarto maior destino das exportações
portuguesas desse produto, é necessário monitorizar a evolução
económica e avaliar esforço de investimento na recuperação de quota.
. Japão e Hong Kong: sexto e sétimo maiores importadores mundiais deste
produto, respetivamente. Importa monitorizar para decidir abertura.
. Bélgica: décimo maior importador dessa categoria de produto, pertence à
União Europeia e está geograficamente próxima. Importa monitorizar para
abertura.
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ANÁLISE

Exportações, Importações e Balança Comercial
de Vinagres (2013-2017)

. Os Vinagres e substitutos representaram
0,39% das exportações portuguesas da NC
22, apesar de não ser uma NC natural
para o seu enquadramento e comparação.

Fonte: ITC, com base em UN COMTRADE e Eurostat | Unidade: milhares €

Exportações

Importações

Balança Comercial

6 448

. Representou ainda 0,07% das
exportações portuguesas do Setor
Agroalimentar e 0,01% do total das
exportações portuguesas.
. Portugal foi responsável por 0,70% do
total das exportações mundiais deste
produto em 2017, ocupando a 19ª
posição no ranking mundial.

4 901

5 125
4 254

4 197
3 434

3 206

2 813
2 319
1 919
1 547

2 238

1 878
1 441

1 196

. O valor das exportações portuguesas
caíram cerca de 2,2 M€ entre 2013 e 2017,
juntamente com a balança comercial, que
apesar de permanecer positiva, caiu quase
3,5 M€ no mesmo período.
. O maior exportador nessa categoria é a
França (16%) e o maior importador os
EUA (21%).

2013
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2017

O valor das exportações portuguesas caíram de forma regular entre 2013 e 2016, com uma ligeira recuperação
em 2017. Dados publicados sobre 2018 registaram um reforço dessa recuperação, para um valor de exportação
de 4,7 M€.
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Fonte: Trade Map. ITC, com base em UN COMTRADE e Eurostat (milhares €)

. Os cinco principais destinos das exportações portuguesas
deste produto são, por ordem de importância:
3 000

- Itália
- Espanha
- Angola
- Guiné-Bissau
- Reino Unido

2 500

2 000

. A Itália apresentou-se como o maior destino das
exportações portuguesas em 2017, com um grande
crescimento entre 2016 e 2017.

1 500

. Portugal foi o quinto maior fornecedor italiano desta
categoria de produto, sendo responsável por 6% das
importações italianas em 2017. O líder das importações da
Itália nessa categoria foi a Grécia (39%)

1 000

500

. O segundo maior destino foi Espanha, mas com quebras
consistentes, trocando de posição com Itália na liderança.
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Reino Unido

. Angola era, de forma destacada, o principal destino desse
produto em 2013 (42%), mas registou uma queda abrupta
de cerca de 89%, entre 2013 e 2017.
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ANÁLISE DAS EXPORTAÇÕES PORTUGUESAS, POR MERCADO
Fonte: Trade Map. ITC, com base em UN COMTRADE e Eurostat

Indicadores
Importadores

Valor exportado em
(milhares €)

Importância nas exportações
portuguesas desta NC (%)

Crescimento em quantidade,
nos últimos 5 anos (%)

Crescimento em valor, no
último ano (%)

Posição do país no ranking das
importações mundiais

% do país parceiro nas
importações mundiais

1 383

32,5

735

304

6

3,5

Espanha

667

15,7

-23

-23

-9

11

2,1

Angola

458

Guiné-Bissau

333

10,8

-42

-49

-2

53

0,2

7,8

5

9

69

155

0,01

Reino Unido

241

5,7

-22

-20

-45

5

5,7

São Tomé e Príncipe

202

4,7

12

13

41

114

0,04

França

150

3,5

9

13

12

4

6,3

Moçambique

114

2,7

-9

2

12

97

0,06

Cabo Verde

102

2,4

4

4

-1

116

0,04

Brasil

81

1,9

-40

-34

-48

37

0,4

Rússia

77

1,8

22

0,9

Luxemburgo

67

1,6

10

1

73

55

0,2

Polónia

59

1,4

18

18

-42

30

0,6

Suíça

53

1,2

4

8

33

8

3

Canadá

50

1,2

1

3

-3

3

6,7

Alemanha

46

1,1

-1

-17

44

2

10,8

EUA

41

1

-20

-9

5

1

19,4

Israel

30

0,7

-15

-25

-59

34

0,5

Marrocos

27

0,6

-15

-1

50

48

0,3

México

11

0,2

64

23

0,9

Itália

Crescimento em valor, nos
últimos 5 anos (%)

Bebidas, líquidos alcoólicos e vinagres

NC 2209

Vinagres

. Na tabela da página anterior é possível
verificar com detalhe as exportações
portuguesas de Vinagres para os vinte
principais mercados de destino.

PRINCIPAIS IMPORTADORES MUNDIAIS
Fonte: Trade Map. ITC, com base em UN COMTRADE e Eurostat (milhares $)
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. Os países de língua portuguesa têm uma
importância de relevo (6 países no top 10),
o que se justifica por uma cultura
gastronómica comum em muitos aspetos.
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. Num período de 5 anos, as exportações
portuguesas para todo o mundo
diminuíram 17% em quantidade e 16% em
valor. No mesmo período, as importações
mundiais não registaram alteração.
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. O gráfico ao lado apresenta os principais
importadores mundiais de Vinagres.
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. Alguns deles estão entre os principais
mercados de destino das exportações
portuguesas, como é o caso de França,
Reino Unido e Itália. Outros, porém, não
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abaixo dos 10 mais relevantes.
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Vinagres

De acordo com os dados apresentados nas páginas anteriores, a estratégia
proposta para os Vinagres, em termos de mercados internacionais, será:
AVALIAR REFORÇO
. Itália: principal destinos das exportações portuguesas e sexto maior
importador mundial dessa categoria de produtos. De um mercado
irrelevante em 2013 e 2014, passou a principal destino das exportações
portuguesas. Tendo em conta os valores de exportação baixos deste
produto (em termos absolutos), é importante avaliar se este fenómeno é
pontual e resulta de uma ação individual de uma empresa, ou se é uma
tendência na qual vale a pena apostar para reforço.
REFORÇAR / CONSOLIDAR
. Países de língua portuguesa (em África): estão no topo da lista dos
principais importadores deste produto português. Os valores de
exportação são baixos, mas têm vindo a crescer de forma sustentada.
Valerá a pena fazer algum esforço de reforço ou consolidação.
. França: sétimo maior importador desse produto português e quarto
maior importador mundial. O crescimento das exportações de Portugal
para a França foi superior ao crescimento das importações mundiais desse
mercado. Sugere-se reforço.
RECUPERAR
. Espanha: segundo principal destino das exportações portuguesas desse
produto e geograficamente próximo. O crescimento das exportações

NC 2209

portuguesas para Espanha foi menor que o crescimento das importações
mundiais desse mercado. Portugal tem perdido quota de mercado, sendo
importante a recuperação.
MONITORIZAR PARA RECUPERAÇÃO
. Angola: apesar de ser o terceiro maior destino das exportações
portuguesas desse produto, é necessário avaliar o momento para investir
na recuperação.
. Brasil: décimo principal destino das exportações portuguesas desse
produto. O crescimento das exportações portuguesas para o Brasil tem
vindo a diminuir e foi menor que o crescimento das importações mundiais
desse mercado. Importa monitorizar tendo em vista a recuperação.
. Reino Unido: apesar de ser o quinto maior destino das exportações
portuguesas desse produto e o quinto principal importador mundial, é
monitorizar os efeitos do Brexit antes do investimento na recuperação.
MONITORIZAR PARA ABERTURA
. Vários: são vários os mercados que importa monitoriza para abertura
futura. Entre ele os EUA (maior importador mundial dessa categoria de
produto, mas tem uma representatividade ainda baixa nas exportações
portuguesas), Alemanha (segundo maior importador mundial e membro
da UE), Canadá (terceiro maior importador mundial) ou Suíça (oitavo
maior importador mundial).

Bebidas, líquidos alcoólicos e vinagres
Vermutes e outros vinhos aromatizados

Bebidas, líquidos alcoólicos e vinagres

NC 2205

Vermutes e outros vinhos aromatizados

ANÁLISE

Exportações, Importações e Balança Comercial de
Vermutes e outros vinhos aromatizados (2013-2017)

. Os Vermutes e outros vinhos
aromatizados representaram 0,14% das
exportações portuguesas da NC 22.

Fonte: ITC, com base em UN COMTRADE e Eurostat | Unidade: milhares €

Exportações

. Representaram apenas 0,03% das
exportações portuguesas do Setor
Agroalimentar sendo, portanto,
inexpressivos no total das exportações
portuguesas em 2017.
. Portugal foi responsável por 0,40% do
total das exportações mundiais deste
produto, em 2017, ocupando a 15ª
posição no ranking mundial.
. Apesar do valor das exportações
portuguesas apresentarem um
crescimento entre 2013 e 2017, o valor
absoluto de exportação é muito baixo. A
balança comercial é bastante negativa.

16 717

Importações

Balança Comercial
16 177

15 877

14 410

12 343

1 918

1 477

2013

2014

1 758

1 527

1 334
2015

2016

2017

-10 816
-15 240

-13 959

-13 076

-14 419

O valor das exportações portuguesas foi oscilando entre 2013 e 2017, terminando com um crescimento de 0,3 M€
no final do período. Dados publicados sobre 2018 apresentaram um valor de exportação de 1,72 M€.

Bebidas, líquidos alcoólicos e vinagres
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Vermutes e outros vinhos aromatizados

PAÍSES DE DESTINO DAS EXPORTAÇÕES

ANÁLISE

Fonte: Trade Map. ITC, com base em UN COMTRADE e Eurostat (milhares €)

. Os cinco principais destinos das exportações
portuguesas deste produto são, por ordem de
importância:

1 400

- Angola
- EUA
- França
- Itália
- Alemanha

1 200

1 000

. Angola apresentou-se como o maior destino
das exportações portuguesas, apesar da queda
expressiva entre 2014 e 2015 (-45%).

800

600

. Portugal foi o maior fornecedor angolano
desta categoria de produto, sendo responsável
por 55% das importações angolanas em 2017.

400

. A relação histórica entre as duas nações
parece ser um fator determinante no
desenvolvimento das relações comerciais.

200

0
Angola

EUA

França

2013

2014

2015

Itália

2016

2017

Alemanha

. Os EUA passaram a importar recentemente e
são o segundo mercado de destino.

Bebidas, líquidos alcoólicos e vinagres
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Vermutes e outros vinhos aromatizados

ANÁLISE DAS EXPORTAÇÕES PORTUGUESAS, POR MERCADO
Fonte: Trade Map. ITC, com base em UN COMTRADE e Eurostat

Indicadores
Importadores

Valor exportado em
(milhares €)

Importância nas exportações
portuguesas desta NC (%)

Crescimento em valor, nos
últimos 5 anos (%)

Crescimento em quantidade,
nos últimos 5 anos (%)

Crescimento em valor, no
último ano (%)

Posição do país no ranking das
importações mundiais

% do país parceiro nas
importações mundiais

Angola

289

18,5

-32

-24

22

50

0,2

EUA

250

16

32

1

15,3

França

158

10,1

Itália

134

8,6

Alemanha

131

8,4

51

Suíça

104

6,7

-5

Luxemburgo

73

4,7

9

China

66

4,2

166

Reino Unido

55

3,5

Brasil

38

2,4

Polónia

30

1,9

Área Não Especificada

29

Guiné-Bissau

34

61

25

6

7

-36

30

0,5

-8

5

7,5

7

52

15

1,3

18

124

21

0,8

210

-17

26

0,6

48

58

-14

72

132

1,9

14

41

120

25

1,6

-18

-40

-47

Timor-Leste

24

1,5

86

13

São Tomé e Príncipe

15

1

-3

18

Espanha

13

0,9

-9

7

Hungria

12

Dinamarca

12

Singapura
Quénia

79

7

5,3

70

0,09

8

3,9

166

0

200

76

0,07

55

156

0

7

2

9

0,8

-13

22

0,8

0,7

-19

23

0,7

12

0,7

8

54

0,1

10

0,6

72

0,07
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Vermutes e outros vinhos aromatizados

. Na tabela da página anterior é possível
verificar com detalhe as exportações
portuguesas de Vermutes e outros vinhos
aromatizados para os vinte principais
mercados de destino.
. Num período de 5 anos, as exportações
portuguesas para todo o mundo
cresceram mais em quantidade (27%) do
que em valor (1%), o que significou um
decréscimo do valor unitário exportado.
. O gráfico ao lado apresenta os principais
importadores mundiais de Vermutes e
outros vinhos aromatizados.
. Alguns deles constam do grupo de
principais mercados de destino das
exportações portuguesas, como é o caso
de França, Estados Unidos, Reino Unido e
Alemanha.
. Outros, porém, não estão presentes
nessa lista ou aparecem abaixo dos 10
mais relevantes.

PRINCIPAIS IMPORTADORES MUNDIAIS
Fonte: Trade Map. ITC, com base em UN COMTRADE e Eurostat (milhares $)
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De acordo com os dados apresentados nas páginas anteriores, a
estratégia proposta para os Vinagres, em termos de mercados
internacionais, será:
REFORÇAR/CONSOLIDAR :
. França: sexto principal importador mundial e terceiro principal destino
das exportações portuguesas desse subsetor.
. Alemanha: quinto principal destino das exportações portuguesas e
quinto principal importador mundial desse subsetor.
ABRIR
. Espanha: segundo principal importador mundial deste produto e o 16°
maior destino das exportações portuguesas. Também é importante
considerar a sua proximidade geográfica e a facilidade de
relacionamento entre os dois países-membros da União Europeia.

NC 2205

MONITORIZAR
. Estados Unidos: maior importador mundial e segundo principal destino
das exportações portuguesas desse subsetor. Importa monitorizar, para
entender se é um fenómeno pontual ou uma tendência.
. Angola: apesar de ser o principal país de destino das exportações
portuguesas, é necessário avaliar se, estrategicamente, vale a pena
investir nesse mercado, considerando os problemas económicos que o
país tem enfrentado.
. Reino Unido: apesar da sua importância, é necessário avaliar a
estratégia para esse mercado devido às incertezas sobre o futuro
geradas pelo BREXIT.
. Polónia: oitavo principal importador mundial deste produto e o 11°
maior destino das exportações portuguesas. A presença de ambos na
União Europeia facilita a relação comercial entre os países.

Peixes e crustáceos, moluscos
e outros invertebrados aquáticos
Peixe congelado

Moluscos e outros

Bacalhau

Peixes frescos

Filetes de peixe

Crustáceos

Peixes secos e farinhas

NC 03

Peixes e crustáceos, moluscos e outros invertebrados aquáticos

ANÁLISE

Exportações, Importações e Balança Comercial
de Peixes e crustáceos, moluscos
e outros invertebrados aquáticos (2013-2017)

. O segmento englobado na NC 03 foi o segundo
mais relevante nas exportações agroalimentares
de Portugal (13,78%) em 2017. No total das
exportações portuguesas desse ano, o peso desta
NC foi de 1,49%, atingindo, em valor absoluto, os
812,2 milhões de euros. Dados publicados sobre
2018 registaram um valor de exportação de
836,0 M€
. Portugal ocupa a 31ª posição no ranking dos
exportadores mundiais deste segmento,
detendo 0,80% da quota dessas exportações.
. Entre 2016 e 2017, as exportações portuguesas
deste segmento sofreram uma quebra, mas
tendo recuperado em 2018.
. A procura mundial, entre 2013 e 2017 cresceu
2%, com um crescimento de 9% apenas entre
2016 e 2017.

Fonte: ITC, com base em UN COMTRADE e Eurostat | Unidade: milhares €

Exportações

Importações

Balança Comercial

1 717 725

1 601 096
1 270 215

1 391 021

2013

2014

- 685 808

876 936

803 773

675 036

584 407

1 905 132

2015

- 715 985

812 238

2016

- 797 323

2017

- 840 789
-1 902 894

. As importações portuguesas deste segmento
totalizaram os 1.905 M€, em 2017.

. No mesmo ano, o saldo da Balança Comercial
foi negativo em cerca de 1.092 M€.

No período em análise, as exportações portuguesas estiveram sempre a crescer, com exceção de uma
descida em 2017, após o pico atingido em 2016. De acordo com os dados entretanto publicados, ultrapassar
os 836 M€ em 2018.

NC 03

Peixes e crustáceos, moluscos e outros invertebrados aquáticos

ANÁLISE DE INDICADORES

PAÍSES DE DESTINO DAS EXPORTAÇÕES
Fonte: Trade Map. ITC, com base em UN COMTRADE e Eurostat

. Espanha é o principal destino das exportações
portuguesas, representando 60,4% do total do
valor exportado
. No último ano com informação detalhada
disponível, as exportações para Espanha
decresceram 13%, embora a média do período
2013-2017 seja positiva (5%)
. Itália foi destino de 12,5% das exportações
portuguesas e cresceu de forma consistente (4%
no último ano e 14% entre 2013-2017)
. O valor das exportações para o Brasil caiu nos
últimos 5 anos (-5%), mas teve um crescimento
forte (35%) entre 2016 e 2017
. As exportações para a China registaram um
crescimento a 3 dígitos, embora a base fosse
relativamente baixa

Indicadores

Importadores

Importância nas
Crescimento em
Valor exportado em
exportações
valor, nos
(milhares €)
portuguesas desta NC
últimos 5 anos (%)
(%)

Crescimento em
valor, no último ano
(%)

Posição do país no
ranking das
importações
mundiais

% do país parceiro
nas importações
mundiais

Espanha

496 447

60,4

5,00%

-13,00%

4

5,70%

Itália

102 825

12,5

14,00%

4,00%

7

4,30%

Brasil

71 178

8,7

-5,00%

35,00%

21

1,10%

França

35 808

4,4

1,00%

-5,00%

6

4,50%

EUA

24 959

3,0

16,00%

37,00%

1

14,90%

Angola

14 945

1,8

-17,00%

-21,00%

99

0,04%

Suíça

10 345

1,3

6,00%

9,00%

29

0,50%

China

7 245

0,9

180,00%

200,00%

3

6,70%

Canadá

6 913

0,8

2,00%

-7,00%

15

1,80%

Alemanha

5 211

0,6

5,00%

14,00%

8

3,90%

Espanha é, simultaneamente, o nosso maior destino exportador e o maior país fornecedor deste
segmento, revelando-se o saldo da Balança Comercial com este país desfavorável em 190,6 M€.

NC 03

Peixes e crustáceos, moluscos e outros invertebrados aquáticos

PRINCIPAIS MERCADOS (EM VALOR)

CRESCIMENTO DAS EXPORTAÇÕES (EM %)

Fonte: Trade Map. ITC, com base em UN COMTRADE e Eurostat (milhares €)

Fonte: Trade Map. ITC, com base em UN COMTRADE e Eurostat
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· Espanha lidera de forma a destacada a lista dos principais destinos das exportações portuguesas deste segmento em 2017.
· Vários países asiáticos estão na lista de países que aumentaram a sua importância para as exportações portuguesas
. Tailândia, China, Roménia e Vietname registaram taxas de crescimento muito elevadas, no período 2013-2017.

NC 03

Peixes e crustáceos, moluscos e outros invertebrados aquáticos

PRINCIPAIS PRODUTOS DESTE SEGMENTO
Fonte: Trade Map. ITC, com base em UN COMTRADE e Eurostat

Indicadores
Peso relativo no
total das
exportações
portuguesas

Peso relativo no
Setor
Agroalimentar

Peso relativo nesta NC
(ou Segmento)

Peso relativo nas
exportações
mundiais

Posição entre os
exportadores
mundiais

Setor Agroalimentar

10,83%

-

-

-

-

Peixes e crustáceos, moluscos e outros invertebrados aquáticos

1,49%

13,78%

-

-

-

0303

Peixes congelados, exceto os filetes de peixes e outra carne de peixes da posição 03.04

0,38%

3,53%

25,58%

1,00%

26

0307

Moluscos, com ou sem concha, vivos, frescos, refrigerados, congelados, secos, salgados ou em
salmoura; moluscos, com ou sem concha, fumados, mesmo cozidos antes ou durante a
defumação; farinhas, pós e pellets de moluscos, próprios para alimentação humana

0,38%

3,52%

25,52%

1,70%

19

0302

Peixes frescos ou refrigerados, exceto os filetes de peixes e outra carne de peixes da posição 03.04

0,28%

2,54%

18,42%

0,90%

18

0304

Filetes de peixes e outra carne de peixes (mesmo picada), frescos, refrigerados ou congelados

0,17%

1,53%

11,10%

0,40%

33

0306

Crustáceos, com ou sem casca, vivos, frescos, refrigerados, congelados, secos, salgados ou em
salmoura; crustáceos, com ou sem casca, fumados, mesmo cozidos antes ou durante a
defumação; crustáceos, com casca, cozidos em água ou vapor, mesmo refrigerados, congelados,
secos, salgados ou em salmoura; farinhas, pós e pellets de crustáceos, próprios para alimentação
humana

0,16%

1,52%

11,03%

0,30%

36

0305

Peixes secos, salgados ou em salmoura; peixes fumados, mesmo cozidos antes ou durante a
defumação; farinhas, pós e pellets, de peixe, próprios para alimentação humana:

0,11%

1,01%

7,34%

1,10%

20

0301

Peixes vivos

0,01%

0,07%

0,54%

0,30%

39

0308

Invertebrados aquáticos exceto crustáceos e moluscos, vivos, frescos, refrigerados, congelados,
secos, salgados ou em salmoura; invertebrados aquáticos exceto crustáceos e moluscos, fumados,
mesmo cozidos antes ou durante a defumação; farinhas, pós e pellets de invertebrados aquáticos,
exceto de crustáceos e moluscos, próprios para a alimentação humana

0,01%

0,06%

0,46%

0,60%

25

Código Pautal (NC)

Total
Total 03

Designação dos produtos

Analisando cada uma destas posições pautais a 4 dígitos com mais algum detalhe, conclui-se de imediato a relevância dos peixes congelados e moluscos nas exportações
deste segmento. Em conjunto representam mais de 50%. As exportações de bacalhau são também relevantes, mas mais difíceis de quantificar, porque se encontram
divididas entre várias posições pautais a 6 e mesmo 8 dígitos (será por isso alvo de uma análise ligeiramente diferente dos restantes produtos).

NC 03

Peixes e crustáceos, moluscos e outros invertebrados aquáticos

ALGUNS DADOS RELEVANTES DA ANÁLISE DA TABELA ANTERIOR:
•

Tanto o peixe congelado (NC 0303) como os moluscos (NC 0307)
representam, individualmente, 1/4 das exportações de Peixes e
Crustáceos, Moluscos e Outros Invertebrados Aquáticos. Em
conjunto, atingem mais de 50% das exportações portuguesas deste
segmento;

•

Todos os produtos desse segmento têm um relevância considerável,
estando os peixes secos (NC 0305) no final da tabela, representando
7,34% das exportações;

•

•

O bacalhau, produto muito importante dentro da cultura portuguesa
e para o mercado da saudade, está contemplado na posição pautal
Peixes e crustáceos, moluscos e outros invertebrados aquáticos (NC
03). Contudo, como é comercializado de diversas formas (congelado,
seco, em conserva, etc.) os valores relativos à sua exportação estão
agrupados com os restantes produtos do segmento;
As exportações portuguesas em todos os produtos relevantes deste
segmento cresceram nesse quinquénio, com exceção do Peixe Seco
que viu as suas exportações caírem (-8%);

•

Outro dado extremamente relevante é que, em todos os produtos
que viram as suas exportações aumentar, o crescimento em valor foi
superior ao crescimento em quantidade, o que significa que houve
uma subida do preço unitário. Em dois casos, houve mesmo um
crescimento das exportações em valor quando as exportações em
quantidade diminuíram;

•

O peso das exportações de Portugal no contexto mundial esteve
acima de 1% apenas no caso dos peixes congelados (1%), dos peixes
secos (1,1%) e dos moluscos (1,7%);

•

Como informação adicional, refira-se que, no ranking dos
exportadores mundiais destes produtos, Portugal está no 20 no
peixe fresco (18º), moluscos (19º) e peixe seco (20º). No peixe
congelado, Portugal ocupa a 25ª posição entre os exportadores
mundiais e em todos os outros produtos está acima da 30ª posição.

Peixes e crustáceos, moluscos
e outros invertebrados aquáticos
Peixe congelado

Peixes e crustáceos, moluscos e outros invertebrados aquáticos

NC 0303

Peixe congelado

OUTROS INDICADORES

Exportações, Importações e Balança Comercial
de Peixe Congelado (2013-2017)

. O Peixe Congelado representou
25,58% das exportações
portuguesas da NC 03.
. Representou ainda 3,53% das
exportações portuguesas do Setor
Agroalimentar e 0,38% do total das
exportações portuguesas em 2017.
. Portugal foi responsável por 1% do
total das exportações mundiais
deste produto em 2017, ocupando a
26ª posição no ranking mundial.
. Apesar do valor das exportações
portuguesas terem crescido de
forma consistente entre 2013 e
2017, o saldo da balança comercial
deteriorou-se nesse mesmo
período, aumentando o seu défice
para 274,0 M€.

Fonte: ITC, com base em UN COMTRADE e Eurostat | Unidade: milhares €

Exportações

334 074
334 074

341 979
341 979

2013
2013

-185 834
-185 834

Balança Comercial

417 083
415 057

2014
2014
-167 334
-167 334

430 383
435 939

235 861
193 775

209 054
175 058

174
174645
645

148
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As exportações de Peixe Congelado tiveram um comportamento muito positivo ao longo de todo o período analisado.
Dados publicados sobre 2018 registaram uma subida de 40 M€ (totalizando um aumento das exportações de 100 M€
em seis anos).
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PAÍSES DE DESTINO DAS EXPORTAÇÕES

ANÁLISE

Fonte: Trade Map. ITC, com base em UN COMTRADE e Eurostat (milhares €)

. Os cinco principais destinos das exportações portuguesas deste produto
foram, por ordem de importância:
200 000

- Espanha
- Brasil
- Itália
- França
- China

150 000

. Espanha apresentou-se como o maior destino das exportações
portuguesas, entre 2013 e 2017, embora registasse uma queda significativa
em 2017 (-48,19 M€).

100 000

. Simultaneamente, Portugal foi o maior fornecedor espanhol desta categoria de
produto, sendo responsável por 8,2% das importações espanholas, em 2017.
. Entre estes cinco mercados, três são geograficamente próximos.

50 000

. As exportações para o Brasil (segundo mercado) incluem o bacalhau
congelado.
0
Espanha

Brasil

2013

Itália

2014

2015

França

2016

2017

China

. A China surgiu neste top 5, graças a crescimentos na ordem dos três dígitos,
nos últimos anos.
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ANÁLISE DAS EXPORTAÇÕES PORTUGUESAS, POR MERCADO
Fonte: Trade Map. ITC, com base em UN COMTRADE e Eurostat

Indicadores
Importadores

Valor exportado em
(milhares €)

Importância nas exportações
portuguesas desta NC (%)

Crescimento em valor, nos
últimos 5 anos (%)

Crescimento em quantidade,
nos últimos 5 anos (%)

Crescimento em valor, no
último ano (%)

Posição do país no ranking das
importações mundiais

% do país parceiro nas
importações mundiais

Espanha

106 562

50,7

0

-3

-3

5

3,6

Brasil

36 437

17,3

7

19

35

26

0,9

Itália

20 366

9,7

23

27

37

17

1,4

França

10 276

4,9

-3

-1

24

23

1

China

4 687

2,2

211

325

469

1

15,4

Suíça

4 245

2

4

4

8

90

0,06

Canadá

3 996

1,9

-1

4

6

28

0,8

Angola

3 049

1,5

-18

-20

-36

79

0,09

EUA

2 406

1,1

1

0

34

7

2,9

Lojas para navio e bunker

2 122

1

51

44

531

130

0,02

Alemanha

2 116

1

9

13

38

25

0,9

Vietname

1 543

0,7

23

8

2,2

Moçambique

1 465

0,7

18

69

27

48

0,3

Dinamarca

1 217

0,6

38

28

-16

16

1,5

Bélgica

1 126

0,5

2

7

10

47

0,3

Luxemburgo

1 015

0,5

6

6

17

135

0,01

Coreia do Sul

954

0,5

151

34

66

4

5,7

Reino Unido

953

0,5

-10

-3

-17

29

0,8

Egito

748

0,4

463

12

1,8

Holanda

493

0,2

47

15

1,6

-5

-1
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De acordo com os dados apresentados nas páginas anteriores, a
estratégia proposta para o peixe congelado, em termos de mercados
internacionais, será:
REFORÇAR / CONSOLIDAR
. Brasil: segundo principal importador de peixe congelado de Portugal. O
crescimento das exportações de Portugal para o Brasil foi superior ao
crescimento das importações mundiais desse mercado. Propõem-se um
reforço e consolidação da posição de Portugal no mercado brasileiro.
. Itália: terceiro principal destino das exportações portuguesas. O
crescimento das exportações de Portugal para a Itália foi superior ao
crescimento das importações mundiais desse mercado. Propõem-se
também um reforço e consolidação da posição de Portugal neste
mercado.
. China: quinto principal destino das exportações portuguesas e maior
importador mundial. O crescimento das exportações de Portugal para a
China foi superior ao crescimento das importações mundiais desse
mercado. É importante reforçar e consolidar a posição de Portugal no
mercado chinês.
. Suíça: sexto principal destino das exportações portuguesas desse
produto. O crescimento das exportações de Portugal para a Suíça foi
superior ao crescimento das importações mundiais desse mercado.
Sendo assim, a melhor estratégia será investir para reforçar e consolidar
a posição de Portugal no mercado suíço.

NC 0303

RECUPERAR
. Espanha: principal destino das exportações portuguesas e quinto maior
importador mundial. As exportações portuguesas para Espanha
decresceram 3% no período analisado, ao mesmo tempo que Espanha
aumentou as suas importações mundiais deste produto em 1%. Isso
significa que Portugal tem perdido em valor absoluto e na quota de
mercado.
. França: quarto principal destino das exportações portuguesas. Portugal
viu as suas exportações para França reduzir (em valor e quantidade)
numa altura em que França aumentou as suas importações de peixe
congelado.
. Canadá: sétimo principal destino das exportações portuguesas e no
qual existe uma forte comunidade portuguesa. Portugal exportou menos
1% em valor para o Canadá, numa altura em que o Canadá aumentou as
suas importações mundiais, Além disso, Portugal baixou o valor unitário
do peixe congelado vendido ao Canadá.
. EUA: nono principal destino das exportações portuguesas e sétimo
maior importador mundial. O crescimento das exportações portuguesas
para os EUA foi menor que o crescimento das importações mundiais
desse mercado. É um mercado que tem, também, uma comunidade
portuguesa relevante, mas Portugal tem perdido quota de mercado.
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MONITORIZAR E AVALIAR RECUPERAÇÃO
. Angola: é o oitavo principal destino das exportações portuguesas de
peixe congelado. As importações de Angola de peixe congelado caíram
drasticamente, apesar de a queda ter sido menor dos produtos com
origem em Portugal. Os sinais em relação à economia parecem ser
positivos, mas pode ainda ser cedo para apostar na recuperação. Sugerese uma monitorização próxima do mercado, antes da tomada de decisão.

MONITORIZAR E AVALIAR ABERTURA
. Japão: apesar da sua importância no cenário mundial (consumidor de
peixe de referência e segundo maior importador do mundo de peixe
congelado), está abaixo dos vinte principais destinos para Portugal. Nos
últimos cinco anos aumentou as suas compras mundiais em 1%. É
importante monitorizar a sua evolução e avaliar a abertura (o valor
atualmente exportado é pouco relevante). A distância física e as
exigências do mercado deverão ser tidas em consideração.
. Tailândia: apesar da sua importância no cenário mundial, enquanto
terceiro maior importador, não consta da lista dos 20 maiores destinos
das exportações portuguesas (está no 36º lugar, com 86 mil euros de
exportação). Importa avaliar abertura.
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. Coreia do Sul: quarto maior importador mundial e que, nos últimos
anos aumentou as suas importações em 4%. Portugal exportou um
pouco abaixo de 1 milhão de euros no último ano com informação
disponível.
. Vietname: oitavo maior importador mundial, com um crescimento de
12% das importações nos últimos cinco anos. É o 12º destino das
exportações portuguesas. Importa monitorizar esta evolução e
considerar as suas peculiaridades e a distância geográfica.
. Nigéria: é o décimo maior importador mundial, mas Portugal ainda não
exporta para o mercado. Os valores totais de importação são
semelhantes aos de Portugal.
. Rússia: sexto maior importador mundial, apesar de Portugal não o ter
na lista de destino das exportações. O embargo que existe com a União
Europeia é um obstáculo, mas deve-se acompanhar a sua evolução.

Peixes e crustáceos, moluscos
e outros invertebrados aquáticos
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ANÁLISE

Exportações, Importações e Balança Comercial
de Moluscos e Outros (2013-2017)

. Os moluscos representaram 25,52% das
exportações portuguesas da NC 03, totalizando
210,67 M€. Representaram ainda 3,52% das
exportações portuguesas do Setor
Agroalimentar e 0,38% do total das
exportações portuguesas em 2017.
. Entre 2013 e 2014, as exportações deste
produto aumentaram substancialmente, mas
em 2015 houve uma retração. O aumento
registado em 2016 e 2017 mais do que
compensou essa retração. Uma nota para as
importações que têm aumentado mais do que
as exportações, agravando o saldo da balança
comercial.
. Portugal foi responsável por 1,7% do total das
exportações mundiais de Moluscos, em 2017,
ocupando a 19ª posição no ranking mundial.
. Portugal tem feito crescer as suas exportações
a uma taxa superior à do crescimento das
importações mundiais, reforçando assim a sua
quota de mercado.

Fonte: ITC, com base em UN COMTRADE e Eurostat | Unidade: milhares €

Exportações

Importações

Balança Comercial
318
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338
564

186
186130
130
158
158 279
279

165 969
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2013
2013
-33 271
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221
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253502
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253
209 654
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173 303
173 303
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2016
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2017
-80 199

-72 283

-80 199

-109
315
-127
899

O valor das exportações portuguesas cresceu mais de 85 M€ no período analisado, tendo apenas sofrido uma
quebra em 2015. O ano de 2016 mais do que recuperou essa quebra, para em 2017 ser ultrapassada a barreira
dos 200 M€. Dados de 2018 apresentaram um novo crescimento, sendo inclusivamente o melhor ano dos
últimos seis, com 250 M€ de exportação.
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PAÍSES DE DESTINO DAS EXPORTAÇÕES

ANÁLISE

Fonte: Trade Map. ITC, com base em UN COMTRADE e Eurostat (milhares €)

· Os cinco principais destinos das exportações portuguesas deste
produto foram, por ordem de importância:
200 000

- Espanha
- Itália
- EUA
- França
- Suíça

150 000

· Espanha apresentou-se, de forma destacada, como o maior destino
das exportações portuguesas, entre 2013 e 2017, terminando este
último ano com 145 M€ importados, o que representa 69% do total.

100 000

. Números publicados em 2018 confirmaram uma nova subida, para
os 159 M€.
· Portugal foi o sétimo fornecedor espanhol desta categoria de
produto, à frente de França, numa lista liderada por Marrocos e a
Mauritânia.

50 000

0
Espanha

Itália

2013
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França
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Suíça

. Nos dez principais mercados de exportação portuguesa há quatro
não europeus: os EUA, o Brasil, o Canadá e Angola.
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ANÁLISE DAS EXPORTAÇÕES PORTUGUESAS, POR MERCADO
Fonte: Trade Map. ITC, com base em UN COMTRADE e Eurostat

Indicadores
Importadores

Valor exportado em
(milhares €)

Importância nas exportações
portuguesas desta NC (%)

Crescimento em valor, nos
últimos 5 anos (%)

Crescimento em quantidade,
nos últimos 5 anos (%)

Crescimento em valor, no
último ano (%)

Posição do país no ranking das
importações mundiais

% do país parceiro nas
importações mundiais

Espanha

145 090

69,2

2

-2

20

1

16,6

Itália

23 923

11,4

27

21

18

3

11,4

EUA

17 780

8,5

29

22

48

5

8,1

França

5 768

2,8

8

5

18

8

4,7

Suíça

2 916

1,4

10

9

37

23

0,4

Brasil

2 251

1,1

41

40

320

28

0,3

Canadá

1 382

0,7

29

25

-5

11

1,7

Reino Unido

1 249

0,6

12

9

14

19

0,9

Angola

1 157

0,6

-9

-11

-20

92

0,01

Luxemburgo

984

0,5

18

17

75

44

0,09

Polónia

912

0,4

67

66

17

56

0,05

Bélgica

814

0,4

27

30

37

13

1,5

Alemanha

721

0,3

9

5

5

16

1,2

Irlanda

647

0,3

262

219

52

45

0,09

Grécia

473

0,2

8

10

127

17

1,2

Croácia

472

0,2

18

23

2,705

27

0,3

Uruguai

428

0,2

33

7

420

74

0,03

Eslovénia

359

0,2

36

25

32

36

0,1

Macau, China

323

0,2

35

23

117

24

0,4

Holanda

311

0,1

65

70

-37

12

1,6
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. Na tabela da página anterior é possível verificar
com detalhe as exportações portuguesas de
Moluscos para os vinte principais mercados de
destino.

PRINCIPAIS IMPORTADORES MUNDIAIS
Fonte: Trade Map. ITC, com base em UN COMTRADE e Eurostat (milhares $)

2 500 000

. Num período de 5 anos, as exportações
portuguesas para todo o mundo cresceram mais em
valor (6%) do que em quantidade (2%), o que
significou um aumento do valor unitário exportado.
Isto aconteceu em todos os mercados do top 10 e
em praticamente todos os mercados do top 20.
. O gráfico ao lado apresenta os principais
importadores mundiais de Moluscos. Alguns deles
estão entre os principais mercados de destino das
exportações portuguesas, como é o caso de
Espanha, Itália, EUA e França. Outros, porém, não
estão presentes nessa lista ou aparecem abaixo dos
10 mais relevantes.

. Como verificado na tabela anterior, depois da
Europa, é para o continente americano que Portugal
mais exporta. São, no entanto, sobretudo países da
Europa e da Ásia a ocupar os dez primeiros lugares
dos principais compradores mundiais deste produto
(os EUA são a única exceção nesta lista).
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De acordo com os dados apresentados nas páginas anteriores, a
estratégia proposta para os Moluscos, em termos de mercados
internacionais, será:
REFORÇAR / CONSOLIDAR
. Itália: segundo principal importador de Portugal e terceiro maior
importador mundial. A taxa de crescimento das exportações de Portugal
para a Itália foi elevada (27%) e bastante superior à taxa de crescimento
das importações de Itália com origem no resto do mundo. Portugal
poderá reforçar e consolidar a sua posição neste mercado.
. EUA: terceiro principal destino das exportações portuguesas, quinto
maior importador mundial e maior economia do mundo. O crescimento
das exportações de Portugal para os EUA foi de quase 30% e bastante
superior ao crescimento das importações mundiais por parte deste
mercado.
. França: quarto principal destino das exportações portuguesas e oitavo
maior importador mundial. O crescimento das exportações de Portugal
para a França foi superior ao crescimento das importações mundiais
desse mercado.
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. Suíça: quinto principal destino das exportações portuguesas. O
crescimento das exportações de Portugal para a Suíça foi superior ao
crescimento das importações mundiais desse mercado.
. Brasil: sexto principal destino das exportações portuguesas. O
crescimento das exportações de Portugal para o Brasil foi muito
significativo (mais de 40%) e bastante superior ao crescimento das
importações brasileiras com origem em todo o mundo.
. Canadá: sétimo principal destino das exportações portuguesas. O
crescimento das exportações de Portugal para o Canadá foi de dois
dígitos e superior ao crescimento das importações do Canadá com
origem em todo o mundo.
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RECUPERAR
. Espanha: principal destino das exportações portuguesas e maior
importador mundial deste produto. Espanha aumentou as suas
importações mundiais em 14% nos últimos 5 anos com dados definitivos
disponíveis, mas Portugal só conseguiu aumentar as suas exportações
para Espanha em 2%. Portugal perdeu quota de mercado em 2016,
recuperou um pouco em 2017 e os números publicados sobre 2018
mostraram um início de recuperação. Sugere-se um esforço para reforço
dessa tendência.
MONITORIZAR REFORÇO / CONSOLIDAÇÃO
. Reino Unido: apesar de ser o oitavo principal destino das exportações
portuguesas desse produto e do crescimento das exportações de
Portugal para o Reino Unido ter sido superior ao crescimento das
importações mundiais deste produto por parte do Reino Unido, sugerese – pela incerteza causada pelo Brexit – uma monitorização mais do que
um reforço.
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MONITORIZAR RECUPERAÇÃO
. Angola: nono principal destino das exportações portuguesas, mas
registando quebras quer nas importações mundiais e nas importações
com origem em Portugal. Dado o contexto económico sugere-se
monitorização para decisão quanto ao esforço de recuperação.
MONITORIZAR ABERTURA
. Mercados Asiáticos: Japão, China, Coreia do Sul e Tailândia estão entre
os principais importadores mundiais, pelo que se sugere monitorização e
análise do processo de abertura.

Peixes e crustáceos, moluscos
e outros invertebrados aquáticos
Bacalhau

Peixes e crustáceos, moluscos e outros invertebrados aquáticos

Várias

Bacalhau

ANÁLISE

Exportações, Importações e Balança Comercial
de Bacalhau (2013-2017)

· A análise das exportações de bacalhau,
através da nomenclatura combinada (NC), é
assumida como complexa pelos vários ‘players’
do setor que, nalguns casos, obtêm os números
através da extrapolação das estatísticas
publicadas pelos organismos noruegueses.

Fonte: ITC, com base em UN COMTRADE e Eurostat | Unidade: milhares €

Exportações

. Estes 135 M€ representam,
aproximadamente, 2,26% das exportações do
Setor Agroalimentar.

Balança Comercial

119 525

376 967

2014

-255 512

134 977

114 401

119 344

121 710

2013

504 043

472 675

457 258
375 036

. No entanto, uma análise fina, baseada nas NC
a 6 e 8 dígitos – uma lógica coerente com a
utilizada, por exemplo, pelo Gabinete de
Planeamento, Políticas e Administração Geral
(GPP) – permite concluir que os valores de
exportação em 2017 estiveram na ordem dos
135 M€.

Importações

2015

2016

2017

-255 257
-337 915

-358 274

-369 065

As exportações portuguesas de bacalhau estão próximas dos 135 M€. Nos cinco anos em análise, as exportações
portuguesas cresceram 15,5 M€. No entanto, as importações cresceram mais de 200 M€, o que agravou o saldo
da balança comercial de forma consistente neste período, tendo terminado 2017 com 369,1 M€ negativos
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Bacalhau

Produto

Unidade
Quantidade
(toneladas)

Fresco ou Refrigerado
Valor
(1000 EUR)

Fluxo

2013

2014

2015

2016

2017

Entradas

4 186

4 277

6 446

2 339

4 015

Saídas

195

107

51

117

239

Saldo

-3 991

-4 169

-6 395

-2 222

-3 776

Entradas

13 095

15 494

29 153

9 740

15 240

Saídas

931

593

365

552

1 659

Saldo

-12 164

-14 901

-28 788

-9 188

-13 580

50 852

50 342

47 704

47 668

48 505

4 879

6 026

7 180

6 599

8 592

Entradas
Quantidade
(toneladas)
Congelado
Valor
(1000 EUR)

Filetes Frescos
Refrigerados
ou Congelados

Quantidade
(toneladas)

Saídas
Saldo

-45 973

-44 316

-40 524

-41 069

-39 913

Entradas

101 761

108 359

137 093

134 720

163 146

Saídas

27 145

33 597

38 192

38 638

50 297

Saldo

-74 616

-74 762

-98 901

-96 082

-112 849

Entradas

3 637

2 201

2 177

3 986

3 998

Saídas

5 222

3 953

2 487

2 341

3 354

Saldo

1 585

1 752

309

-1 645

-644

Entradas
Valor
(1000 EUR)

Quantidade
(toneladas)
Seco

Valor
(1000 EUR)

8 134

5 047

5 665

10 155

10 792

Saídas

23 771

22 799

17 031

15 099

22 312

Saldo

15 637

17 752

11 365

4 944

11 521

Entradas

62 967

57 585

54 725

59 785

53 121

Saídas

12 977

12 394

9 326

9 438

8 528

Saldo

-49 990

-45 190

-45 399

-50 347

-44 593

Entradas

251 920

247 962

285 132

317 465

314 241

Saídas

64 479

60 556

57 584

55 495

52 499

Saldo

-187 441

-187 406

-227 548

-261 970

-261 743

28

24

31

76

85

Saídas

707

944

1 243

972

1 698

Saldo

678

920

1 212

897

1 613

Entradas

127

105

215

593

624

Saídas

3 200

4 166

6 172

4 616

8 210

Saldo

3 073

4 061

5 957

4 022

7 586

Entradas
Preparações e
Conservas

Quantidade
(toneladas)

Valor
(1000 EUR)

INFORMAÇÃO RELEVANTE
. Os dados publicados pelo GPP – e atualizados no
âmbito deste estudo para a categoria fresco ou
refrigerado e congelado – permitem distribuir os 135 M€
das exportações do bacalhau pelas suas diversas
tipologias.
. Entre as diferentes tipologias destacam-se as exportações
do bacalhau seco e do bacalhau congelado, com valores
que rondam os 52,5 M€ e 50 M€, respetivamente.
. Note-se que, no período em análise, as exportações de
bacalhau seco diminuíram gradualmente (12M€ no total
dos cinco anos), enquanto as exportações do bacalhau
congelado aumentaram de forma significativa, de 27 M€
em 2013 para mais de 50 M€ em 2017.
. Em valor, segue-se as exportações dos filetes que, com
oscilações no período, terminou 2017 com um valor
próximo do de 2013: 22 M€. Registe-se que as
quantidades exportadas diminuíram, o que significa um
aumento do valor da tonelada.
. A exportação de conservas de bacalhau aumentou,
terminando 2017 com 8,2 M€.
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Várias

Bacalhau

PAÍSES DE DESTINO DAS EXPORTAÇÕES
Fonte: GPP

Bacalhau Seco
Brasil

Quantidade
(toneladas)

Valor
(1000 EUR)

2 203

14 861

Quantidade
(toneladas)

Valor
(1000 EUR)

Brasil

3 199

27 061

2 085

6 856

Bacalhau Congelado

França

2 101

12 671

Espanha

Espanha

1 499

6 563

França
China, República Popular da

Angola

763

5 263

Itália

397

3 300

Alemanha

242

1 697

Luxemburgo

210

1 503

Suíça

170

1 268

Bélgica

236

1 212

Reino Unido

161

1 120

Estados Unidos

115

849

Macau

64

493

533

3 474

1 451

3 184

Suíça

339

2 271

Angola

251

1 801

Itália

231

1 361

Estados Unidos

88

795

Canadá

50

407

Bélgica

53

358

Filetes Frescos
Refrigerados ou Congelados

Quantidade
(toneladas)

Valor
(1000 EUR)

2.121

16.126

Espanha

502

1.712

Itália

223

1.118

Brasil

Quantidade
(toneladas)

Valor
(1000 EUR)

Angola

81

691

França

532

2 455

Bélgica

63

461

Espanha

364

1 936

França

73

417

Estados Unidos

54

408

Luxemburgo

30

260

Suíça

25

209

Reino Unido

20

175

Preparações e conservas

Brasil

390

1 635

Canadá

79

542

Reino Unido

79

354

. O Brasil assumiu grande destaque no que
diz respeito aos mercados de destino das
exportação portuguesas de bacalhau,
estando em primeiro lugar nas três
principais tipologias; França e Espanha são
outros dois mercados que importa realçar.
. Para além as exportações a partir de
Portugal, deve mencionar-se que existe
investimento português no Brasil para
processamento de bacalhau.
. É notória a presença de mercados de
destino muito ligados à cultura
portuguesa, por razões históricas ou de
emigração.
. Itália é, neste último aspeto, uma
exceção. Sabe-se, no entanto, que os
italianos compram peixe seco que depois
demolham localmente, vendendo-o como
fresco.
. Angola já teve uma importância maior; a
crise dos últimos anos implicou uma
redução nas exportações portuguesas.
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ANÁLISE

Exportações, Importações e Balança Comercial
de Peixes Frescos (2013-2017)

. Os Peixes Frescos representaram 18,42% das
exportações portuguesas da NC 03 em 2017,
totalizando 145,8 M€ naquele ano.

Fonte: ITC, com base em UN COMTRADE e Eurostat | Unidade: milhares €

Exportações

. Representaram ainda 2,54% das exportações
portuguesas do Setor Agroalimentar e 0,28%
do total das exportações portuguesas.
. Portugal foi responsável por 0,9% do total das
exportações mundiais deste produto, em 2017,
ocupando a 18ª posição no ranking mundial de
exportações.
. Naquele ano registou-se um crescimento das
exportações nacionais. No entanto, houve
também um aumento das importações, em
valor superior, o que agravou o défice da
Balança Comercial em cerca de 20 M€.
. Apesar da vasta dimensão da sua Z.E.E. (Zona
Económica Exclusiva), Portugal é um pequeno
‘player’ no mercado internacional deste
produto, representando apenas 0,18% das
exportações mundiais em 2017.

Importações

Balança Comercial

260 790

235 961

131 178

117 870

110 337

2013

2014

-125 624

335 739

310 801

303 351

2015

-142 920

145 708

139 985

2016

-172 173

2017

-170 816

-190 031

Portugal apresenta um crescimento das exportações de Peixe Fresco de cerca de 35 M€ entre 2013 e 2017. O
valor das importações mundiais cresceu, no mesmo período, a uma taxa anual média de 4%. Dados publicados
sobre 2018 mostraram uma quebra nas exportações de cerca de 5 M€.
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PAÍSES DE DESTINO DAS EXPORTAÇÕES

ANÁLISE

Fonte: Trade Map. ITC, com base em UN COMTRADE e Eurostat (milhares €)

. Os cinco principais destinos das exportações
portuguesas deste produto foram, por ordem
de importância:

140 000

- Espanha
- Itália
- EUA
- França
- Angola

120 000

100 000

. Espanha apresentou-se, de forma destacada,
como o maior destino das exportações
portuguesas, entre 2013 e 2017, registrando
um crescimento constante ao longo dos anos.
O aumento foi de 16,63 M€, face a 2016.

80 000

60 000

40 000

. Portugal foi o terceiro fornecedor espanhol
desta categoria de produto, responsável por
9,3% das importações espanholas em 2017.

20 000

0
Espanha

Itália

EUA

2013

2014

2015

França
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2017

Angola
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PAÍSES DE DESTINO DAS IMPORTAÇÕES
Fonte: Trade Map. ITC, com base em UN COMTRADE e Eurostat

Indicadores
Importadores

Valor exportado em
(milhares €)

Importância nas exportações
portuguesas desta NC (%)

Crescimento em valor, nos
últimos 5 anos (%)

Crescimento em quantidade,
nos últimos 5 anos (%)

Crescimento em valor, no
último ano (%)

Posição do país no ranking das
importações mundiais

% do país parceiro nas
importações mundiais

Espanha

127 473

84,2

5

4

17

4

6,2

Itália

11 888

7,9

-9

-9

-20

5

5,8

EUA

2 719

1,8

0

-4

6

2

10,7

França

2 069

1,4

2

30

2

3

7,7

Angola

1 669

1,1

-8

-6

73

97

0,01

Canadá

1 128

0,7

2

-3

1

20

1

Chipre

971

0,6

198

68

21

72

0,04

Reino Unido

740

0,5

23

8

-5

9

3,4

Suíça

613

0,4

6

9

-26

33

0,5

Lojas para navios e bunkers

490

0,3

-17

-15

-72

104

0

Japão

405

0,3

-33

-29

-44

12

2,2

Estónia

351

0,2

13

35

297

42

0,2

Grécia

283

0,2

16

17

-19

30

0,6

Alemanha

135

0,1

51

11

-2

8

3,6

Luxemburgo

123

0,1

-28

-22

101

51

0,1

Polónia

77

0,1

125

-56

-2

6

5,4

Emirados Árabes Unidos

55

0

288

24

0,9

Bélgica

30

0

-22

-33

89

22

0,9

Áustria

26

0

-43

37

0,4

Holanda

20

0

667

10

2,8

-53

-41
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. Na tabela da página anterior é possível
verificar com detalhe as exportações
portuguesas de Peixe fresco para os vinte
principais mercados de destino.

PRINCIPAIS IMPORTADORES MUNDIAIS
Fonte: Trade Map. ITC, com base em UN COMTRADE e Eurostat (milhares $)

3 500 000

. Num período de 5 anos, as exportações
portuguesas para todo o mundo cresceram
mais em quantidade (4%) do que em valor
(3%), o que significou um decréscimo do
valor unitário exportado.

3 000 000

2 500 000

. O valor unitário para Espanha é o mais
baixo entre os 10 principais destinos das
exportações portuguesas.
. O gráfico apresenta os principais importadores
mundiais de Peixe Fresco. Com exceção dos
EUA, são sobretudo países europeus.
. Alguns desses países já estão presentes
entre os principais mercados de destino das
exportações portuguesas, como é o caso dos
EUA, da França, de Espanha, de Itália e do
Reino Unido. Outros, porém, não estão
presentes nessa lista ou aparecem abaixo dos
10 mais relevantes

2 000 000
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De acordo com os dados apresentados nas páginas anteriores, a
estratégia proposta para o Peixe Fresco, em termos de mercados
internacionais, será:
REFORÇAR / CONSOLIDAR
. Espanha: principal importador português dessa categoria de produto e
quarto maior importador mundial. O crescimento das exportações de
Portugal para Espanha foi superior ao crescimento das importações de
Espanha com origem em todo o mundo. Portugal pode consolidar a sua
presença no mercado, mas deve procurar formas de aumentar o valor
unitário vendido.
. Canadá: sexto principal destino das exportações portuguesas. Apesar
das importações do Canadá terem caído 2% nos últimos cinco anos,
Portugal conseguiu aumentar as exportações em valor e aumentar o
preço médio do produto vendido. Tendo em conta a importante
comunidade portuguesa aí presente, Portugal pode tentar reforçar a sua
posição.
. Suíça: nono principal destino das exportações portuguesas desse
produto. Tal como no Canadá, as importações totais da Suíça reduziram,
mas Portugal aumentou o valor exportado em 6%. Pode valer o esforço

NC 0302

de reforço. O valor unitário comprado pela Suíça a Portugal é mais de 5
vezes superior ao de Espanha.
RECUPERAR
. Itália: segundo principal destino das exportações portuguesas e quinto
maior importador mundial de peixe fresco. Itália aumentou as suas
importações de todo o mundo em 5%, mas Portugal reduziu em 9% as
exportações para Itália. O valor unitário exportado para Itália é de 3
vezes mais elevado do que o de Espanha. Propõem-se esforço de
recuperação.
. EUA: terceiro principal destino das exportações portuguesas e segundo
maior importador mundial. O crescimento das exportações portuguesas
para os EUA foi menor que o crescimento das importações mundiais
desse mercado (9%). O valor unitário é cerca de 4 vezes superior ao de
Espanha. Sugere-se um esforço de recuperação.
. França: quarto principal destino das exportações portuguesas e terceiro
maior importador mundial. O crescimento das exportações portuguesas
para França foi inferior ao crescimento das importações mundiais desse
mercado e o valor unitário foi reduzido. Sugere-se esforço de
recuperação do valor exportado e do valor unitário.
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MONITORIZAR REFORÇO OU RECUPERAÇÃO
. Reino Unido: apesar de ser o oitavo maior destino das exportações
portuguesas desse produto e o nono principal importador mundial, com
um aumento a dois dígitos das compras a Portugal, importa monitorizar
a evolução do Brexit, antes da decisão sobre reforço ou consolidação.
. Angola: apesar de ser quinto principal destino das exportações
portuguesas, reduziu significativamente as importações de peixe fresco.
As importações de Portugal reduziram menos do que as compras a todos
os países, mas ainda assim é necessário avaliar se já será o momento de
realizar esforços de recuperação.

NC 0302

MONITORIZAR ABERTURA
. Suécia, Polónia, Alemanha e Dinamarca: Polónia e Alemanha estão no
top 20 dos destinos das exportações portuguesas, mas em posições
modestas. A Suécia é o maior importador mundial destes produtos e
importa monitorizar as possibilidades de abertura. A Polónia é o sexto
maior importador e pertence à União Europeia. As exportações
portuguesas para estes dois países aumentaram de forma significativa
em valor, nos últimos cinco anos, apesar do ponto de partida ser baixo.
Alemanha paga dos valores unitários mais elevados pelo peixe fresco
português (quase dez vezes mais do que Espanha). A Dinamarca é o
sétimo maior importador mundial destes produtos

Peixes e crustáceos, moluscos
e outros invertebrados aquáticos
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ANÁLISE

Exportações, Importações e Balança Comercial
de Filetes de Peixe (2013-2017)

. Os Filetes de Peixe representaram 0,17% do
total das exportações portuguesas em 2017,
totalizando 91,230 M€ naquele ano.

Fonte: ITC, com base em UN COMTRADE e Eurostat | Unidade: milhares €

Exportações

Importações

Balança Comercial
124 211

. Representaram ainda 1,53% das exportações
portuguesas do Setor Agroalimentar e 11,10%
das exportações portuguesas da NC 03.
. Portugal foi responsável por 0,4% do total das
exportações mundiais deste produto em 2017,
ocupando a 33ª posição no ranking mundial de
exportações.
. Naquele ano registou-se um crescimento das
exportações nacionais ( + 10,70 M€) o que,
conjugado com um aumento das importações
(+ 8,67%), reduziu levemente o défice da
Balança Comercial face a 2016.

111 956

114 300

99 422
91 231

88 670

80 603

80 529

72 165

69 210

2013

2014
-19 460

2015
-27 257

2016

-31 353

2017

-33 771

-32 980

. As importações mundiais, nos últimos cinco
anos, cresceram cerca de 1%.
O valor das exportações portuguesas aumentaram cerca de 20 M€ entre 2013 e 2017. Dados entretanto
publicados sobre 2018 apresentaram uma descida para os 83 M€.
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PAÍSES DE DESTINO DAS EXPORTAÇÕES

ANÁLISE

Fonte: Trade Map. ITC, com base em UN COMTRADE e Eurostat (milhares €)

. Os cinco principais destinos das exportações
portuguesas deste produto foram, por ordem de
importância:

35 000

- Itália
- Espanha
- Brasil
- Japão
- Angola

30 000

25 000

. Itália e a Espanha apresentaram-se como os principais
destinos das exportações portuguesas desse produto,
registrando números parecidos de crescimento ao longo
dos anos. Itália ultrapassou Espanha na liderança, em
2016, porém sofreu uma leve queda em 2017. Já a
Espanha, o segundo maior destino, registou um aumento
de 3,18 M€.

20 000

15 000

10 000

. Portugal foi o 16° fornecedor de Itália destes produtos,
responsável por 1,8% das importações italianas em 2017.

5 000

0
Itália

Espanha
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Brasil
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2015

Japão
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Angla
Angola

. Dados publicados sobre 2018 apresentaram uma subida
de França e Polónia que substituíram Japão e Angola no
top 5 dos destinos destas exportações.
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PAÍSES DE DESTINO DAS IMPORTAÇÕES
Fonte: Trade Map. ITC, com base em UN COMTRADE e Eurostat

Indicadores
Importadores

Valor exportado em
(milhares €)

Importância nas exportações
portuguesas desta NC (%)

Crescimento em valor, nos
últimos 5 anos (%)

Crescimento em quantidade,
nos últimos 5 anos (%)

Crescimento em valor, no
último ano (%)

Posição do país no ranking das
importações mundiais

% do país parceiro nas
importações mundiais

Itália

33 938

37,2

21

19

-1

7

3,5

Espanha

31 204

34,2

-6

-7

14

6

3,6

Brasil

16 669

18,3

-6

-5

82

16

1,5

Japão

2 008

2,2

101

96

132

2

13,1

Angola

1 438

1,6

-19

-21

-13

95

0,01

França

1 016

1,1

-22

-19

-39

4

6,7

Polónia

681

0,7

227

169

434

11

2,4

Reino Unido

600

0,7

30

33

122

5

4,4

Bélgica

512

0,6

11

8

19

12

2,3

Luxemburgo

484

0,5

-6

-4

-19

53

0,1

EUA

418

0,5

0

-4

-31

1

25,4

Chipre

394

0,4

157

73

29

62

0,07

Suíça

348

0,4

3

4

6

19

1

Cabo Verde

317

0,3

25

32

137

105

0

Canadá

182

0,2

3

12

102

10

2,6

Alemanha

150

0,2

-2

3

2

3

7,3

Tailândia

130

0,1

104

21

0,9

Cuba

127

0,1

11

74

0,03

Macau, China

127

0,1

10

6

-26

70

0,04

Dinamarca

127

0,1

-55

-24

15

1,6

Peixes e crustáceos, moluscos e outros invertebrados aquáticos

NC 0304

Filetes de peixe

. Na tabela da página anterior é possível verificar
com detalhe as exportações portuguesas de
Filetes de Peixe para os vinte principais
mercados de destino.

PRINCIPAIS IMPORTADORES MUNDIAIS
Fonte: Trade Map. ITC, com base em UN COMTRADE e Eurostat (milhares $)

8 000 000

. Num período de 5 anos, as exportações
portuguesas para todo o mundo decresceram
em quantidade (-1%), mas aumentaram em
valor (2%), o que significou um crescimento do
valor unitário exportado.

6 000 000

. O valor unitário dos Filetes de peixe exportados
por Portugal para o Japão são cerca de 3 vezes
superiores ao valor médio de exportação para
todos os países.

4 000 000

. O gráfico ao lado apresenta os principais
importadores mundiais de Filetes de Peixe.
. Alguns deles estão presentes entre os
principais mercados de destino das exportações
portuguesas, como é o caso do Japão, França,
Reino Unido, Espanha e Itália.
. Outros, porém, não estão presentes nessa lista
ou aparecem abaixo dos 10 mais relevantes.
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De acordo com os dados apresentados nas páginas anteriores, a
estratégia proposta para os Filetes de Peixe, em termos de mercados
internacionais, será:
REFORÇAR/CONSOLIDAR
. Itália: principal destino das exportações portuguesas desse produto,
registando um crescimento anual em valor de 21% entre 2013 e 2017. É
o sétimo principal destino das importações mundiais. Portugal poderá
reforçar e consolidar a sua quota de mercado.
. Polónia: Não sendo dos principais compradores mundiais, está a
crescer nas compras a Portugal, devendo substituir Angola no quinto
lugar dos destinos das exportações portuguesas. Importa reforçar e
consolidar.

NC 0304

RECUPERAR
. Espanha: segundo principal destino das exportações portuguesas e
sexto maior importador mundial. As exportações portuguesas têm
oscilado e ainda estão abaixo dos níveis de 2013.
. França: sexto principal destino das exportações portuguesas e quarto
maior importador mundial. Aumentou as compras mundiais em 1%, mas
Portugal viu as suas exportações reduzir em 22% no período analisado.
Em 2018 operou-se uma primeira recuperação, mas importa trabalhar o
mercado.
. Japão: Entre 2013 e 2017 Portugal aumentou as exportações para o
Japão, em valor, em cerca de 100%, ganhando quota de mercado. No
entanto, baixou as vendas em 2018 em quase 1 M€. O Japão foi o quarto
principal destino das exportações portuguesas em 2017 e o segundo
maior importador mundial. É, de forma destacada, o país que mais paga
pelo valor unitário exportado por Portugal deste produto.

Peixes e crustáceos, moluscos e outros invertebrados aquáticos
Filetes de peixe

MONITORIZAR
. Reino Unido: oitavo principal destino da exportações portuguesas e
quinto maior importador mundial desse produto. Aumentou as compras
a Portugal em cerca de 30%, apesar de as ter reduzido em 3% no total do
mundo. Tendo em conta o Brexit, importa monitorizar para reforço.
. Bélgica: nono principal destino das exportações portuguesas que estão
a crescer mais do que as importações da Bélgica a nível mundial.
Importa monitorizar e avaliar reforço . Não aparece na lista de principais
importadores.
. Luxemburgo: décimo principal destino das exportações portuguesas.
Não aparece na lista de principais importadores. Portugal reduziu as suas
exportações em 6% para o mercado, quando o Luxemburgo aumentou
as importações em 2%. Monitorizar e avaliar recuperação
. Brasil: terceiro maior destino das exportações portuguesas. Não
aparece na lista de principais importadores. Reduziu as importações
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totais em 11% e de Portugal em 6%. Importa monitorizar e avaliar
recuperação.
. Angola: apesar de ainda ser o quinto maior destino das exportações
portuguesas deste produto, reduziu as suas importações (do mundo e de
Portugal) em cerca de 20%. Tendo em conta a sua situação económica,
importa monitorizar e avaliar recuperação.
. EUA: décimo primeiro maior destino das exportações portuguesas e
principal importador mundial. Apesar do potencial e tamanho do
mercado, é importante avaliar a estratégia, tendo em conta a distância
geográfica entre os dois países e as suas especificidades fiscais.
. Outros: importa ainda monitorizar a Alemanha (décimo sexto maior
destino das exportações portuguesas e terceiro principal importador
mundial) e o Canadá (décimo quinto maior destino das exportações
portuguesas e décimo maior importador mundial)

Peixes e crustáceos, moluscos
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Crustáceos

ANÁLISE

Exportações, importações e Balança Comercial
de Crustáceos (2013-2017)

. Os Crustáceos representaram 0,16% do total
das exportações portuguesas em 2017,
totalizando 90,591 M€ naquele ano.

Fonte: ITC, com base em UN COMTRADE e Eurostat | Unidade: milhares €

Exportações

. Representaram ainda 1,52% das exportações
portuguesas do Setor agroalimentar e 11,03%
das exportações portuguesas da NC 03.

Importações

Balança Comercial

244 782
216 021

258 321

222 591

156 719

. Portugal foi responsável por 0,30% do total
das exportações mundiais deste produto em
2017, ocupando a 36ª posição no ranking
mundial de exportações.
. Naquele ano registou-se uma retração das
exportações nacionais (- 19,88 M€), em
simultâneo com um aumento das importações
(+ 5,5%), o que resultou num saldo da Balança
Comercial muito deficitário face a 2016 (+
33,42 M€ ).
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O valor das exportações portuguesas cresceu entre 2013 e 2015, porém registou uma queda em valor em 2016 e
2017. No mesmo período, o valor das importações mundiais cresceu de forma consistente, a uma taxa anual
média de 4%. Os dados para 2018 apresentaram um nova subida, ainda que ligeira, para os 94 M€.
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Fonte: Trade Map. ITC, com base em UN COMTRADE e Eurostat (milhares €)

. Os principais mercados de destino das
exportações portuguesas deste produto foram,
por ordem de importância:

80 000

- Espanha
- Itália
- França
- China
- Angola

60 000

. Espanha apresentou-se como o principal
destino das exportações portuguesas de
crustáceos, entre 2013 e 2017, registando um
crescimento constante ao longo dos anos. Em
2017 registou-se um aumento de 6,87 M€ por
comparação ao ano anterior.
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. Portugal foi o sexto principal fornecedor
espanhol desta categoria de produto,
responsável por 3,7% das importações
espanholas em 2017.
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. Os dados para 2018 mostraram a manutenção
do valor exportado para Espanha e uma
estabilização para os restantes quatro mercados.
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Fonte: Trade Map. ITC, com base em UN COMTRADE e Eurostat

Indicadores
Importadores

Valor exportado em
(milhares €)

Importância nas exportações
portuguesas desta NC (%)

Crescimento em valor, nos
últimos 5 anos (%)

Crescimento em quantidade,
nos últimos 5 anos (%)

Crescimento em valor, no
último ano (%)

Posição do país no ranking das
importações mundiais

% do país parceiro nas
importações mundiais

Espanha

67 858

74,9

5

-4

14

4

5,9

Itália

9 098

10

4

6

18

7

3,1

França

3 341

3,7

7

3

-42

5

4,7

China

2 297

2,5

329

226

42

3

9,9

Angola

1 592

1,8

-18

-15

-29

90

0,01

Hong Kong, China

996

1,1

-29

-73

9

2,8

Suíça

863

1

18

17

9

26

0,4

EUA

672

0,7

22

6

3

1

29,7

Taipei, China

544

0,6

8

1,13

15

1,5

Chipre

399

0,4

4

62

0,05

Alemanha

344

0,4

126

14

1,9

Vietname

299

0,3

13

1,9

Loja para navios e bunkers

292

0,3

18

49

50

71

0,03

Reino Unido

208

0,2

82

75

26

11

2,2

Bélgica

183

0,2

3

13

34

10

2,5

Tailândia

179

0,2

-56

21

0,8
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166

0,2

0

-1

15

33

0,3
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0,2

33

45
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0
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0,1
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37

-12

8

3
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0,1

23
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. Na tabela da página anterior é possível verificar com
detalhe as exportações portuguesas de Crustáceos para os
vinte principais mercados de destino.
. Num período de 5 anos, as exportações portuguesas para
todo o mundo decresceram em quantidade (-3%), mas
aumentaram em valor (6%), uma diferença significativa
que fez subir o valor unitário exportado por Portugal.
. Neste período, a taxa de crescimento das exportações
para a China aumentaram a três dígitos (329%), sendo que
a base de partida era baixa. A China foi, também, um dos
países que mais cresceu na importação de Crustáceos de
todo o mundo (15%),
. Nos vinte principais mercados para Portugal, apenas
Angola e Suíça reduziram as importações mundiais. Apesar
disso, Portugal ganhou quota de mercado nos dois (em
Angola, porque as exportações reduziram menos; na Suíça
porque as exportações portuguesas cresceram).
. O gráfico ao lado apresenta os dez principais
importadores mundiais de Crustáceos. Seis deles estão
presentes entre os principais mercados de destino das
exportações portuguesas: EUA, China, Espanha, França,
Itália e Hong Kong.

PRINCIPAIS IMPORTADORES MUNDIAIS
Fonte: Trade Map. ITC, com base em UN COMTRADE e Eurostat (milhares $)
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De acordo com os dados apresentados nas páginas anteriores, a
estratégia proposta para os Crustáceos, em termos de mercados
internacionais, será:
REFORÇAR/CONSOLIDAR :
. Espanha: principal destino das exportações portuguesas desse produto,
com um crescimento anual em valor de 14% entre 2016 e 2017. É o
quarto maior importador mundial.
. Itália: segundo principal destino das exportações portuguesas desse
subsetor e sétimo maior importador mundial.
. França: terceiro principal destino das exportações portuguesas desse
subsetor e quinto maior importador mundial.
. EUA: oitavo principal destino das exportações portuguesas desse
subsetor e maior importador mundial. As importações dos EUA, com
origem em todos os países, aumentaram 3% ao mesmo tempo que as
exportações portuguesas para os EUA cresceram 6% em quantidade e
22% em valor.
MONITORIZAR REFORÇO/CONSOLIDAÇÃO:
. China: quarto principal destino das exportações portuguesas desse
produto e terceiro maior importador mundial. A taxa de crescimento de
Portugal foi enorme neste período (329%), mas é importante perceber
se é um crescimento sustentado e não pontual.
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. Suíça: sétimo principal destino das exportações portuguesas. Não está
entre os 10 principais importadores internacionais. No período analisado
as exportações portuguesas cresceram 18%, mas as importações totais
da Suíça, deste produto, decresceram 3%.
MONITORIZAR RECUPERAÇÃO
. Angola: apesar de ser o quinto principal destino das exportações
portuguesas desse produto, assistiu-se a um decréscimo quer das
importações totais de Angola (-21%), quer das exportações portuguesas
para o mercado (-18% em valor e -15% em quantidade). Tendo em conta
a situação económica de Angola, sugere-se a monitorização do mercado
a pensar na recuperação futura.

MONITORIZAÇÃO PARA ABERTURA
. Canadá: Décimo nono principal destino das exportações portuguesas e
oitavo maior importador mundial.
. Bélgica: Décimo quinto principal destino das exportações portuguesas e
décimo maior importador mundial.

Peixes e crustáceos, moluscos
e outros invertebrados aquáticos
Peixes secos e farinhas
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ANÁLISE

Exportações, Importações e Balança Comercial
de Peixes Secos e farinhas (2013-2017)

. Este categoria de produtos representou 0,11%
do total das exportações portuguesas em 2017,
totalizando 60,337 M€ naquele ano.
. Representou ainda 1,01% das exportações
portuguesas do Setor Agroalimentar e 7,34%
das exportações portuguesas da NC 03.
. Portugal foi responsável por 1,10% do total
das exportações mundiais deste produto em
2017, ocupando a 20ª posição no ranking
mundial de exportações.

Fonte: ITC, com base em UN COMTRADE e Eurostat | Unidade: milhares €

Exportações

Balança Comercial

315 253
282 308

70 785

61 648

61 284

2014

-211 523

354 393

352 837

276 333

64 396

2013

. Nesse ano registou-se uma ligeira retração das
exportações nacionais (- 1,31 M€), em
simultâneo a uma leve redução das
importações (- 0,44%), o que resultou num
saldo da Balança Comercial em défice.

Importações

2015

60 337

2016

2017

-211 937
-253 969

-292 745

-292 500

As exportações portuguesas registaram uma quebra entre 2013 e 2017 de cerca de 10 M€. Esta quebra está em
contraciclo com as importações mundiais que, no mesmo período de cinco anos, cresceram, em valor, cerca de
1%. Os dados para 2018 apresentaram nova redução das exportações portuguesas, para os 59,8 M€.
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Fonte: Trade Map. ITC, com base em UN COMTRADE e Eurostat (milhares €)

. Os cinco principais destinos das exportações portuguesas deste
produto foram, por ordem de importância:
30 000

- Brasil
- França
- Espanha
- Angola
- Itália

25 000

20 000

. O Brasil apresentou-se como o maior destino das exportações
portuguesas deste produto entre 2013 e 2017. Porém,
simultaneamente, observou-se uma retração constante (e quase
para metade) nesse mesmo período.

15 000

. Portugal foi o terceiro fornecedor brasileiro desta categoria de
produto, responsável por 10,1% das importações do país em 2017.

10 000

. Os dados para 2018 registaram nova descida dos valores
de exportação para o Brasil e mostraram França a ultrapassar o
Brasil como principal destino das exportações portuguesas deste
produto.
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. Angola começa a dar sinais de recuperação e em 2018 chegou
aos 7,6 M€, após os 6 M€ de 2016.
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PAÍSES DE DESTINO DAS IMPORTAÇÕES
Fonte: Trade Map. ITC, com base em UN COMTRADE e Eurostat

Indicadores
Importadores

Valor exportado em
(milhares €)

Importância nas exportações
portuguesas desta NC (%)

Crescimento em valor, nos
últimos 5 anos (%)

Crescimento em quantidade,
nos últimos 5 anos (%)

Crescimento em valor, no
último ano (%)

Posição do país no ranking das
importações mundiais

% do país parceiro nas
importações mundiais

Brasil

15 808

26,2

-19

-20

-1

9

3,3

França

12 960

21,5

2

0

-7

8

4

Espanha

10 898

18,1

4

12

34

7

4,4

Angola

6 035

10

-18

-21

-21

37

0,2

Itália

3 388

5,6

25

16

-22

2

8,8

Alemanha

1 698

2,8

1

-1

-8

1

16,9

Luxemburgo

1 511

2,5

-9

-9

-19

39

0,2

Suíça

1 353

2,2

1

0

-5

17

1,7

Bélgica

1 231

2

26

31

20

11

2,7

Reino Unido

1 133

1,9

12

12

-2

14

1,9

EUA

916

1,5

-10

-12

Vietname

588

1

Macau, China

509

0,8

-9

Holanda

483

0,8

Austrália

289

0,5

China

261

0,4

Moçambique

251

0,4

-16

Congo

237

0,4

-18

Cabo Verde
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0,4

Canadá
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0,2

77

6

5,1
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0,1

-9
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0,3
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. Na tabela da página anterior é possível verificar
com detalhe as exportações portuguesas de Peixe
Seco para os vinte principais mercados de
destino.

PRINCIPAIS IMPORTADORES MUNDIAIS
Fonte: Trade Map. ITC, com base em UN COMTRADE e Eurostat (milhares $)
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. No período de 5 anos em análise, as exportações
portuguesas para todo o mundo decresceram em
quantidade (-6%), e em valor (-8%), o que
significou um crescimento do valor unitário
exportado. Brasil, Angola e Luxemburgo foram os
mercados que mais influenciaram estas descidas.
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. Itália, Bélgica e Holanda foram os mercados nos
quais se registou o maior crescimento.
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. O gráfico ao lado apresenta os principais
importadores mundiais de Peixes secos e
Farinhas.
. Alguns deles estão presentes entre os principais
mercados de destino das exportações
portuguesas, como a Alemanha, Itália, a França, o
Brasil e Espanha.
. Os restantes, porém, não estão presentes nessa
lista ou aparecem abaixo dos 10 mais relevantes.
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De acordo com os dados apresentados nas páginas anteriores, a
estratégia proposta para os Peixes Secos e Farinhas, em termos de
mercados internacionais, será:
REFORÇAR/CONSOLIDAR :
. Itália: quinto maior destino das exportações portuguesas desse subsetor e
segundo maior importador mundial. Paga um dos preços unitários mais
elevados entre todos os países e foi dos países para os quais as exportações
portuguesas mais aumentaram em termos percentuais.
. Bélgica: nono principal destino das exportações portuguesas desse
produto. Não aparece entre os 10 principais importadores mundiais.
Portugal aumentou as exportações para a Bélgica em valor (25%) e em
quantidade (16%), aumentando o valor médio unitário.
. Espanha: terceiro principal destino das exportações portuguesas desse
produto e sétimo maior importador mundial. Está a comprar mais a nível
mundial e a crescer nas compras a Portugal (porém, mais em quantidade
do que em valor, tendência que se deverá procurar inverter).
RECUPERAR
. Brasil: principal exportador português desse subsetor (destronado por
França em 2018) e que sofreu uma retração anual em valor (8%) e em
quantidade (6%), mesmo se as suas importações totais aumentaram 1%.
É o nono maior importador mundial.
. França: segundo principal destino das exportações portuguesas desse
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produto e oitavo maior importador mundial. Apesar de um crescimento
em valor nos 5 anos em análise (2%), sofreu uma quebra de 7% em 2017.
. Alemanha: sexto principal destino das exportações portuguesas desse
produto e maior importador mundial. Em 2017 reduziu as importações
de Portugal em 8%.
. Luxemburgo: sétimo principal destino das exportações portuguesas
desse produto. Aumentou as importações ao mundo em 2%, mas as
exportações portuguesas reduziram 9% nos 5 anos e 19% só em 2017.
. Suíça: oitavo principal destino das exportações portuguesas desse
produto. Não aparece entre os 10 principais importadores mundiais.
MONITORIZAR
. Angola: quarto maior destino das exportações portuguesas deste
produto. Até 2017 a quebra na importações (do mundo e de Portugal) foi
acentuada. Houve uma recuperação em 2018, mas é importante
monitorizar antes de iniciar esforço de recuperação
. Reino Unido: é o décimo principal destino da exportações portuguesas.
Aumentou as importações mundiais em 9% e Portugal aumentou as
exportações em 12% em cinco anos (apesar da quebra de 2% em 2017).
É importante monitorizar a evolução do Brexit antes de iniciar
investimento no mercado.
. EUA: décimo maior destino das exportações portuguesas e sexto
principal importador mundial. Aumentou as importações mundiais em
2%, mas exportações portuguesas reduziram 10%.

Gorduras e óleos animais ou vegetais
Azeite

Óleo de soja

Margarina

NC 15

Gorduras e óleos animais ou vegetais

ANÁLISE

Exportações, Importações e Balança Comercial
de Gorduras e óleos animais ou vegetais (2013-2017)

. O segmento da NC 15 - Gorduras e óleos
animais ou vegetais; produtos da sua
dissociação; gorduras alimentícias
elaboradas; ceras de origem animal ou
vegetal, foi o terceiro mais relevante nas
exportações agroalimentares portuguesas,
totalizando 12,6% em 2017.

Fonte: ITC, com base em UN COMTRADE e Eurostat | Unidade: milhares €

Exportações

597 238

591 652
524 495

. No total das exportações portuguesas
desse ano, o peso desta NC foi de 1,37%,
atingindo, em valor absoluto, os 751,3 M€.

582 133

537 736

61 327

45 753
2013

599 063

702 061

478 742

. Portugal ocupava a 18ª posição no ranking
dos exportadores mundiais deste segmento,
detendo 0,90% da quota dessas
exportações.

. As importações portuguesas deste
segmento totalizaram os 702 M€, em 2017
e, nesse ano, o saldo da Balança Comercial
foi positivo em cerca de 49 M€.

Balança Comercial
751 313

536 090

. As exportações portuguesas deste
segmento cresceram 152 M€ no último
ano. Entre 2013 e 2017, o crescimento foi
de cerca de 215 M€.

Importações

2014

49 252

9 519
2015

2016

2017

-61 148

No período em análise (2013-2017), as exportações portuguesas tiveram uma ligeira quebra em 2014, mas
subiram desde aí, atingindo o seu valor mais alto (751,3 M€) no final de 2017. Dados publicados sobre 2018
apresentaram um novo crescimento do valor de exportação que ultrapassou os 800 M€.
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ANÁLISE

PAÍSES DE DESTINO DAS EXPORTAÇÕES
Fonte: Trade Map. ITC, com base em UN COMTRADE e Eurostat

. Espanha foi o principal destino das exportações
portuguesas em 2017, representando 29,3% do
total do valor exportado, com um crescimento de
16% em relação ao ano anterior.

. O Brasil recebeu 26,7% das exportações
portuguesas. Embora nos últimos 5 anos
apresentasse uma taxa de crescimento negativa
(-4%), no último ano cresceu 45% (29%
mais do que a Espanha).
. As exportações para Angola foram positivas,
com um crescimento de 70% no último ano.
. Destacaram-se ainda as exportações para
a África do Sul, na sétima posição. Teve uma
taxa de crescimento negativa (-35%) entre
2013 e 2017, mas no último ano apresentou
uma taxa de crescimento de 766%. Analisando
todos os anos com mais detalhe, registam-se
subidas e descidas em anos subsequentes
e baixa estabilidade nas exportações.

Indicadores

Importadores

Importância nas
Crescimento em
Valor exportado em
exportações
valor, nos
(milhares €)
portuguesas desta NC
últimos 5 anos (%)
(%)

Crescimento em
valor, no último ano
(%)

Posição do país no
ranking das
importações
mundiais

% do país parceiro
nas importações
mundiais

Espanha

219 964

29,3

2

16

7

3,3

Brasil

200 966

26,7

-4

45

23

1

Angola

121 899

16,2

9

70

50

0,4

Itália

77 422

10,3

38

25

5

4,5

França

15 001

2

-8

-19

8

2,4

Holanda

11 938

1,6

18

32

4

5,8

África do Sul

11 692

1,6

-35

766

31

0,8

Cabo Verde

10 245

1,4

-9

22

159

0,02

Polónia

9 789

1,3

105

13

24

1

Alemanha

9 041

1,2

45

-1

6

4,4

Nos dez principais mercados de exportação da NC Gorduras e óleos animais ou vegetais estão alguns
países não europeus, entre os quais o Brasil e Angola, segundo e terceiro principais destinos das
exportações portuguesas, respetivamente. Apesar da pequena diferença em relação ao Brasil, a Espanha
ainda lidera.

NC 15

Gorduras e óleos animais ou vegetais

PRINCIPAIS MERCADOS (EM VALOR)

CRESCIMENTO DAS EXPORTAÇÕES (EM %)

Fonte: Trade Map. ITC, com base em UN COMTRADE e Eurostat (milhares €)

Fonte: Trade Map. ITC, com base em UN COMTRADE e Eurostat
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Espanha e Brasil apresentaram-se, de forma destacada, como os principais destinos das exportações portuguesas deste segmento. A Bulgária, o Chipre e a Áustria registam
taxas de crescimento muito elevadas, no período 2013-2017. No último ano analisado, a África do Sul foi o país que apresentou a taxa de crescimento mais alta, embora
tenha sido antecedido de anos de grandes quedas. Angola foi um país relevante (3º destino) para as exportações do segmento, registando uma taxa de crescimento alta
no último ano.

NC 15

Gorduras e óleos animais ou vegetais

PRINCIPAIS PRODUTOS DESTE SEGMENTO
Fonte: Trade Map. ITC, com base em UN COMTRADE e Eurostat

Código Pautal (NC)

Designação dos produtos

Total

Setor Agroalimentar
Gorduras e óleos animais ou vegetais; produtos da sua dissociação; gorduras alimentícias elaboradas; ceras de
origem animal ou vegetal

Total 15

Indicadores
Peso relativo no total
Peso relativo nesta
Peso relativo no
das exportações
NC
Setor Agroalimentar
portuguesas
(ou Segmento)
10,83%
-

Peso relativo nas
exportações
mundiais
-

Posição entre os
exportadores
mundiais
-

1,37%

12,60%

-

-

-

1509

Azeite de oliveira (oliva) e respetivas frações, mesmo refinados, mas não quimicamente modificados

0,90%

8,31%

65,92%

6,90%

4

1507

0,18%

1,68%

13,36%

1,30%

14

0,07%

0,61%

4,84%

0,70%

25

0,06%

0,59%

4,71%

0,40%

24

0,04%

0,40%

3,17%

1,00%

19

0,03%

0,30%

2,38%

3,70%

5

0,03%

0,27%

2,14%

0,40%

34

1520

Óleo de soja e respetivas frações, mesmo refinados, mas não quimicamente modificados
Margarina; misturas ou preparações alimentícias de gorduras ou de óleos animais ou vegetais ou de frações
das diferentes gorduras ou óleos do presente Capítulo, exceto as gorduras e óleos alimentícios, e respetivas
frações, da posição 1516
Óleos de girassol, de cártamo ou de algodão e respetivas frações, mesmo refinados, mas não quimicamente
modificados
Gorduras e óleos animais ou vegetais, e respetivas frações, cozidos, oxidados, desidratados, sulfurados,
soprados, estandardizados ou modificados quimicamente por qualquer outro processo, com exclusão dos da
posição 15.16; misturas ou preparações não alimentícias, de gorduras ou de óleos animais ou vegetais ou de
frações de diferentes gorduras ou óleos do presente Capítulo, não especificadas nem compreendidas noutras
posições
Outros óleos e respetivas frações, obtidos exclusivamente a partir de azeitonas, mesmo refinados, mas não
quimicamente modificados, e misturas desses óleos ou frações com óleos ou frações da posição 1509
Outras gorduras e óleos vegetais (incluindo o óleo de jojoba) e respetivas frações, fixos, mesmo refinados,
mas não quimicamente modificados
Glicerol em bruto; águas e lixívias glicéricas

0,02%

0,18%

1,45%

2,00%

14

1522

Dégras; resíduos provenientes do tratamento das substâncias gordas ou das ceras animais ou vegetais

0,01%

0,08%

0,62%

5,20%

8

0,01%

0,05%

0,37%

0,00%

40

0,00%

0,03%

0,27%

0,10%

57

1517
1512

1518

1510
1515

1514
1516

Óleos de nabo silvestre, de colza ou de mostarda, e respetivas frações, mesmo refinados, mas não
quimicamente modificados
Gorduras e óleos animais ou vegetais, e respetivas frações, parcial ou totalmente hidrogenados,
interesterificados, reesterificados ou elaidinizados, mesmo refinados, mas não preparados de outro modo

O Azeite (NC 1509) é a referência entre os produtos deste segmento, valendo quase 66% das exportações. Seguem-se a NC 1507 (Óleo de soja e respetivas frações,
mesmo refinados, mas não quimicamente modificados) e a NC 1517 (Margarina; misturas ou preparações alimentícias de gorduras ou de óleos animais ou vegetais).

NC 15

Gorduras e óleos animais ou vegetais

ALGUNS DADOS RELEVANTES DA ANÁLISE DA TABELA ANTERIOR
•

As exportações de Azeite (NC 1509) e de Óleo de soja (NC 1507)
valeram, em conjunto, quase 80% das exportações da NC Gorduras e
óleos animais ou vegetais.

•

A margarina, misturas ou preparações alimentícias de gorduras ou
de óleos animais ou vegetais (NC 1517) representaram 4,84% e os
restantes produtos tiveram uma relevância muito baixa.

•

Nos últimos cinco anos, registou-se um aumento de 4% da procura
mundial no azeite, mas, nos restantes produtos relevantes, o
crescimento foi nulo ou negativo.

•

No entanto, as exportações portuguesas em todos os produtos
relevantes do segmento cresceram nesse quinquénio. No total, o
crescimento foi de 3% nos cinco anos e 28% apenas no último ano.
Dados divulgados sobre 2018 mostram um novo crescimento.

•

A margarina, misturas ou preparações alimentícias de gorduras ou
de óleos animais ou vegetais obtiveram a maior taxa de crescimento
no período (24%).

•

O peso das exportações de Portugal no contexto mundial é mais
expressivo no caso do azeite (6,9%), seguindo-se, bem mais atrás, o
óleo de soja (1,3%). Na margarina, misturas ou preparações
alimentícias de gorduras ou de óleos animais ou vegetais, Portugal
representou apenas 0,7% das exportações mundiais.

•

Nos vinte principais destinos das exportações portuguesas desta NC,
dez são europeus. A estes mercados juntam-se o Brasil e cinco países
africanos de língua portuguesa, bem como a África do Sul, a China,
os EUA e o Canadá.

•

A Polónia tem vindo a crescer de forma consistente (de praticamente
nada para 10,5M€) e o Chile e a Áustria são destinos em ascensão
(apesar da base de partida ser baixa).

•

Marrocos vai aparecendo e desaparecendo da lista, por ter picos de
importação com origem em Portugal.

Gorduras e óleos animais ou vegetais
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Azeite

ANÁLISE

Exportações, importações e Balança Comercial
de Azeite (2013-2017)

. O azeite representou 65,92% das exportações
portuguesas da NC 15.

Fonte: ITC, com base em UN COMTRADE e Eurostat | Unidade: milhares €

Exportações

. Representou ainda 8,31% das exportações
portuguesas do Setor Agroalimentar e 0,9% do
total das exportações portuguesas em 2017.
. Portugal foi responsável por 6,9% do total das
exportações mundiais deste produto em 2017,
ocupando a 4ª posição no ranking mundial,
atrás de Espanha, Itália e Grécia.

Balança Comercial

495 245
433 544

412 216

346 754

372 754
340 846

311 900

284 058

280 196
234 810

. O valor das exportações portuguesas entre
2013 e 2017 cresceu mais de 150 M€ (83 M€
só entre 2016 e 2017).
. As importações também aumentaram, mas
menos do que as exportações, pelo que o saldo
da Balança Comercial também foi positivo
(148,5 M€).

Importações

121 644

137 944

148 491

132 020

56 788

2013

2014

2015

2016

2017

Com exceção de uma ligeira quebra em 2016, as exportações portuguesas de azeite estiveram sempre a
crescer no período analisado. Um dos maiores crescimentos registou-se entre 2016 e 2017 e os dados
apresentados para 2018 confirmaram um novo aumento, para um total de 574,9 M€.

Gorduras e óleos animais ou vegetais

NC 1509

Azeite

PAÍSES DE DESTINO DAS EXPORTAÇÕES

ANÁLISE

Fonte: Trade Map. ITC, com base em UN COMTRADE e Eurostat (milhares €)

. Os cinco principais destinos das exportações portuguesas de
azeite, em valor, foram, por ordem de importância:
- Brasil
- Espanha
- Itália
- Angola
- França

200 000

150 000

. O Brasil e a Espanha apresentaram-se como os principais
destinos das exportações portuguesas deste produto, em 2017,
representando 40% e 31% respetivamente.
100 000

. Portugal foi o maior fornecedor brasileiro desta categoria de
produto, sendo responsável por 63% das importações brasileiras,
em 2017.
. Portugal também foi o maior fornecedor espanhol desta
categoria de produto, sendo responsável por 40% das importações
espanholas naquele ano.

50 000

0
Brasil

Espanha

2013

Itália

2014

2015

Angola

2016

2017

França

. Após um período de quebra, as exportações para o Brasil estão a
recuperar e os dados sobre 2018 confirmaram essa tendência. O
mesmo padrão verificou-se com Espanha que, após um
crescimento em 2016 e 2017, voltou a crescer em 2018.

Gorduras e óleos animais ou vegetais

NC 1509

Azeite

PAÍSES DE DESTINO DAS IMPORTAÇÕES
Fonte: Trade Map. ITC, com base em UN COMTRADE e Eurostat

Indicadores
Importadores

Valor exportado em
(milhares €)

Importância nas exportações
portuguesas desta NC (%)

Crescimento em valor, nos
últimos 5 anos (%)

Crescimento em quantidade,
nos últimos 5 anos (%)

Crescimento em valor, no
último ano (%)

Posição do país no ranking das
importações mundiais

% do país parceiro nas
importações mundiais

Brasil

198 910

40,2

-4

-5

45

7

4

Espanha

154 090

31,1

7

3

11

5

4,6

Itália

77 365

15,6

39

33

25

1

25,7

Angola

13 880

2,8

-8

-10

-11

41

0,2

França

11 031

2,2

-11

-18

-9

3

6,9

Polónia

7 546

1,5

93

130

11

25

0,4

EUA

5 647

1,1

4

3

12

2

17,5

Cabo Verde

3 643

0,7

3

-1

28

72

0,05

Holanda

2 403

0,5

31

29

63

14

1,1

Moçambique

2 248

0,5

-11

-13

35

86

0,03

Suíça

2 038

0,4

11

11

12

13

1,1

Canadá

1 891

0,4

0

-2

-6

10

2,3

Chile

1 697

0,3

337

246

533

80

0,03

Alemanha

1 662

0,3

26

26

-31

6

4

África Sul

1 352

0,3

4

0

35

33

0,3

Luxemburgo

1 238

0,3

8

6

5

60

0,08

Bélgica

909

0,2

-17

-17

-33

15

1,1

Macau, China

773

0,2

3

3

25

84

0,03

Reino Unido

683

0,1

6

8

23

9

3,6

Rússia

619

0,1

-8

-10

-14

17

0,9
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. Na tabela da página anterior é possível verificar
com detalhe as exportações portuguesas de
Azeite e respetivas frações para os vinte principais
mercados de destino.

PRINCIPAIS IMPORTADORES MUNDIAIS
Fonte: Trade Map. ITC, com base em UN COMTRADE e Eurostat (milhares $)

2 500 000

. Num período de 5 anos, as exportações
portuguesas para todo o mundo cresceram mais
em valor (3%) do que em quantidade (2%), o que
significou um crescimento do valor unitário
exportado.
. Em quantidade, Espanha aparece no primeiro
lugar, com um valor unitário abaixo da média do
valor exportado por Portugal. Acima do valor
médio estão, sobretudo, países fora da União
Europeia.
. O gráfico ao lado apresenta os principais
importadores mundiais de azeite.

. Alguns deles estão presentes entre os principais
mercados de destino das exportações
portuguesas, como o Brasil, Espanha, Itália,
França e os EUA. Outros, porém, não estão
presentes nessa lista ou aparecem abaixo dos 10
mais relevantes.
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Considerando os mercados de destino das exportações portuguesas, os
mercados que apresentaram maior crescimento e os principais
importadores mundiais de azeite, destacam-se as seguintes linhas
orientadoras para os mercados internacionais:
REFORÇAR / RECUPERAR
. Brasil: principal destino das exportações portuguesas e sétimo maior
importador mundial. O crescimento das exportações de Portugal para o
Brasil foi superior ao crescimento das importações mundiais desse
mercado.
. Polónia: sexto principal destino das exportações portuguesas. O
crescimento das exportações de Portugal para a Polónia tem sido sólido
e foi superior ao crescimento das importações mundiais desse mercado.
É um mercado interessante para reforço.
. EUA: sétimo principal destino das exportações portuguesas desse
produto e segundo maior importador mundial. O crescimento das
exportações portuguesas para os EUA tem sido constante, mas foi
inferior ao crescimento das importações mundiais desse mercado. É um
mercado para reforço e recuperação da quota de mercado perdida.

NC 1509

. Cabo Verde: oitavo principal destino das exportações portuguesas desse
produto. O crescimento das exportações portuguesas para Cabo Verde
foi inferior ao crescimento das importações mundiais desse mercado.
Além disso, os dados de 2018 apresentaram uma quebra nas vendas de
Portugal. Sugere-se esforço de recuperação.
. Alemanha: sexto maior importador mundial de azeite, mas para o qual
Portugal ainda não exporta de forma consistente.
. Canadá: um dos maiores importadores mundiais de azeite, mas com
valores ainda baixo de importação de Portugal (e a decrescer desde
2015). É um mercado interessante para recuperação.

Gorduras e óleos animais ou vegetais
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MONITORIZAR E AVALIAR REFORÇO,
RECUPERAÇÃO OU ABERTURA
. Chile: Dados de 2018 mostraram o Chile a chegar ao oitavo lugar nos
mercados de destino das exportações portuguesas (subindo 5 posições).
Portugal não exportava para este mercado em 2014 e 2015, mas, desde
então, a subida tem sido muito acentuada. Importa monitorizar para
avaliar consistência e decidir reforço.
. Angola: apesar de ser o quarto maior destino das exportações
portuguesas desse produto, as importações têm vindo a decrescer
(também em 2018). No contexto económico presente, sugere-se
monitorização para avaliar esforço de recuperação.
. França: quinto principal destino das exportações portuguesas desse
produto e terceiro maior importador mundial. O crescimento das
exportações portuguesas para França foi inferior ao crescimento das
importações mundiais desse mercado. Importa realizar investimentos e
ações visando uma recuperação.
. Moçambique: décimo principal destino das exportações portuguesas
desse produto. O crescimento das exportações portuguesas para
Moçambique foi inferior ao crescimento das importações mundiais
desse mercado. Importa monitorizar e avaliar ações de recuperação.
. Reino Unido: apesar da sua importância como comprador mundial, tem
pouco significado, ainda, para Portugal. Importa monitorizar os impactos
do Brexit antes de investir na abertura.

. China: um mercado distante e difícil, mas que se afirmará na
importação deste produto (é já o sétimo cliente de Espanha e o oitavo
de Itália). Importa monitorizar para abertura.
. Japão: apesar da sua importância no cenário mundial (está no top 10
dos maiores compradores) é muito pouco relevante para Portugal.
Importa considerar a distância física e cultural, mas, por outro lado, a
imagem positiva que tem de Portugal.
O CASO PARTICULAR DE ESPANHA E DE ITÁLIA
. Espanha: segundo principal destino das exportações portuguesas deste
produto e quinto maior importador mundial. O valor unitário é baixo.
. Itália: terceiro principal destino das exportações portuguesas e maior
importador mundial dessa categoria.
Apesar dos dados estatísticos não permitirem distinguir entre as
exportações a granel e de produto embalado (com marca), o setor – e
em particular a Casa do Azeite – tem a informação de que as vendas
para estes dois mercados são quase exclusivamente a granel. Ao mesmo
tempo, são dos maiores produtores de azeite do mundo e nos quais a
compra é muito emocional (privilegiando a origem local). Por estes
motivos, não são mercados considerados prioritários para a promoção
do azeite português com marca.
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ANÁLISE

Exportações, Importações e Balança Comercial
de Óleo de soja e respetivas frações (2013-2017)

. O óleo de soja e respetivas frações representaram
13,36% das exportações portuguesas da NC 15..

Fonte: ITC, com base em UN COMTRADE e Eurostat | Unidade: milhares €

Exportações

. Representaram ainda 1,68% das exportações
portuguesas do Setor Agroalimentar e 0,18% do
total das exportações portuguesas em 2017.
. Portugal foi responsável por 1,3% do total das
exportações mundiais deste produto em 2017,
ocupando a 14ª posição no ranking mundial.

Importações

100 364
92 411
82 401
68 063

54 881

62 130
50 619

42 966

52 005
43 275

. O valor das exportações portuguesas cresceu
cerca de 38,2 M€ entre 2013 e 2017.
. Portugal tem feito crescer as suas exportações a
uma taxa superior à do crescimento do mercado
mundial, reforçando assim a sua quota nas
exportações mundiais.
. As importações (que já foram superiores às
exportações) reduziram substancialmente neste
período (dada a produção interna), pelo que o
saldo da Balança Comercial passou de negativo (20,3 M€) a muito positivo (92,4 M€).

Balança Comercial

24 788
7 653
2013

2014

7 953

2 876
2015

2016

2017

-20 271

O valor das exportações portuguesas tem oscilado, mas cresceu significativamente entre 2015 e 2017. As
importações diminuíram 74,4 M€. Dados publicados sobre 2018 apresentaram uma queda, para um valor de
exportação de 76,97 M€
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PAÍSES DE DESTINO DAS EXPORTAÇÕES

ANÁLISE

Fonte: Trade Map. ITC, com base em UN COMTRADE e Eurostat (milhares €)

. Os cinco principais destinos das
exportações portuguesas deste produto
foram, por ordem de importância:

100 000

- Angola
- Cabo Verde
- Espanha
- Guiné-Bissau
- São Tomé e Príncipe
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60 000

. Angola apresentou-se, claramente,
como o maior destino das exportações
portuguesas desse produto,
representando 89% em 2017.

40 000

. Portugal foi também o maior
fornecedor angolano desta categoria de
produto, sendo responsável por 77% das
importações angolanas no último ano
com informação.
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São Tomé e Príncipe

. No entanto, após o forte crescimento
de 2017, seguiu-se uma queda
acentuada, em 2018, para 58,3 M€.
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PAÍSES DE DESTINO DAS IMPORTAÇÕES
Fonte: Trade Map. ITC, com base em UN COMTRADE e Eurostat

Indicadores
Importadores

Valor exportado em
(milhares €)

Importância nas exportações
portuguesas desta NC (%)

Crescimento em valor, nos
últimos 5 anos (%)

Crescimento em quantidade,
nos últimos 5 anos (%)

Crescimento em valor, no
último ano (%)

Posição do país no ranking das
importações mundiais

% do país parceiro nas
importações mundiais

Angola

89 353

89

10

15

94

17

1,3

Cabo Verde

4 293

4,3

-16

-10

22

78

0,07

Espanha

1 796

1,8

-24

-22

-20

34

0,5

Guiné-Bissau

1 743

1,7

23

31

195

102

0,03

São Tomé e Príncipe

1 448

1,4

-11

-5

2

93

0,04

Reino Unido

500

0,5

178

164

1,666

11

1,7

França

258

0,3

12

32

22

41

0,3

Dinamarca

195

0,2

3,043

31

0,7

Moçambique

179

0,2

Bélgica

126

0,1

Costa do Marfim

92

0,1

Venezuela

76

0,1

Holanda

72

0,1

0

Luxemburgo

61

0,1

2

Brasil

51

0,1

Marrocos

37

0

17

Gambia

34

Loja para navios e bunkers

32

Namíbia

8

0

22

-13

Alemanha

6

0

-36

-39

-12

-6

15

52

0,2

-47

1,929

19

1,2

18

-8

128

0,01

13

1,6

252

27

0,9

15

-7

126

0,01

-67

100

36

0,4

-99

5

4,1

0

194

0

0

168

0

-40

127

0,01

-59

28

0,8

15

5
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. Na tabela da página anterior é possível verificar
com detalhe as exportações portuguesas de Óleo
de soja e respetivas frações para os vinte principais
mercados de destino.

PRINCIPAIS IMPORTADORES MUNDIAIS
Fonte: Trade Map. ITC, com base em UN COMTRADE e Eurostat (milhares $)

3 000 000

. Num período de 5 anos, as exportações
portuguesas para todo o mundo cresceram mais em
quantidade (13%) do que em valor (8%), o que
significou um decréscimo do valor unitário
exportado.
. O gráfico ao lado apresenta os principais
importadores mundiais de Óleo de soja e respetivas
frações.
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. São sobretudo mercados da Ásia, Norte de África e
América do Sul e Central (aos quais se junta o Irão).
1 000 000

. Nenhum deles integra o grupo dos principais
mercados de destino das exportações portuguesas
de 2017.
. No entanto, Marrocos surgiu como um mercado
de referência em 2018 (2º destino das exportações
portuguesas), apesar da sua evolução anual
instável, com subidas e quedas sucessivas.
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Considerando os mercados de destino das exportações portuguesas,
os mercados que apresentaram maior crescimento e os principais
importadores mundiais de óleo de soja, destacam-se as seguintes
linhas orientadoras para os mercados internacionais:
REFORÇAR E RECUPERAR
. Cabo Verde: segundo principal destino das exportações portuguesas
desse subsetor. Em 2017 atingiu o valor mais alto dos três anos
anteriores, mas em 2018 sofreu uma quebra. Importa avaliar reforço.
. São Tomé e Príncipe: quinto principal destino das exportações
portuguesas desse produto. Tem estado relativamente estável, mas
poderá ser reforçado.
. Moçambique: nono principal destino das exportações portuguesas.
Não aparece na lista de principais importadores, no entanto, teve um
crescimento em valor de 649%, entre 2016 e 2017.
. Espanha: terceiro principal destino das exportações portuguesas.
Apesar de uma quebra em 2017, recuperou em 2018.
. Guiné-Bissau: está no top 10 dos principais destinos das
exportações portuguesas, mas os valores de exportação são instáveis
e muito irregulares. Manteve-se acima de 1 M€ de importações de
Portugal, em 2018, mas caindo cerca de 0,5 M€ face a 2017.

NC 1507

MONITORIZAR
. Marrocos: subiu do décimo sexto para o segundo lugar nos destinos
das exportações portuguesas, em 2018. Simultaneamente é o quinto
principal importador mundial. As exportações portuguesas para
Marrocos oscilam entre algumas dezenas de milhar num ano e 4 M€
ou mais de 7 M€ noutro ano. Importa monitorizar para avaliar
possibilidade de dar consistência às exportações para um mercado
relevante para este produto.
. Angola: apesar de ser o principal país de destino das exportações
portuguesas, é necessário avaliar a estratégia de investimento nesse
mercado, considerando os problemas económicos que o país tem
enfrentado.
. Reino Unido: sexto maior destino das exportações portuguesas.
Porém, devido às incertezas geradas pelo BREXIT, é necessário avaliar
a estratégia para esse mercado.
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ANÁLISE

Exportações, Importações e Balança Comercial
de Margarina (2013-2017)

. Este conjunto de produtos representou 4,84%
das exportações portuguesas da NC 15.

Fonte: ITC, com base em UN COMTRADE e Eurostat | Unidade: milhares €

Exportações

. Representou ainda 0,61% das exportações
portuguesas do Setor Agroalimentar e 0,07%
do total das exportações portuguesas em 2017.
. Portugal foi responsável por 0,7% do total das
exportações mundiais deste produto em 2017,
ocupando a 25ª posição no ranking mundial
naquele ano.

Importações

Balança Comercial
35 957
36 373

33 432

29 952

30 230

31 381

27 471

17 345

14 983

13 872

. O valor das exportações portuguesas cresceu
em 22,5 M€ entre 2013 e 2017, e 6,1 M€ entre
2016 e 2017.

416
2013

. O saldo da Balança Comercial também foi
positivo (416 €), crescendo nos últimos cinco
anos, nos quais foi sempre negativo.
. Portugal tem feito crescer as suas exportações
a uma taxa muito superior à do crescimento do
mercado mundial, reforçando assim a sua
quota nas exportações mundiais.

2014

2015

2016

2017
-1 151

-13 599

-14 969

-16 087

O valor das exportações portuguesas cresceu de forma consistente entre 2013 e 2017, com a subida maior
entre 2015 e 2016. Dados publicados sobre 2018 registaram um valor de exportação de 47,25 M€
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NC 1517

Margarina

PAÍSES DE DESTINO DAS EXPORTAÇÕES

ANÁLISE

Fonte: Trade Map. ITC, com base em UN COMTRADE e Eurostat (milhares €)

. Os cinco principais destinos das exportações portuguesas deste
produto foram, por ordem de importância, Espanha, Alemanha,
Áustria, Angola e Polónia.

8 000

. Espanha apresentou-se como o maior destino das exportações
portuguesas desse produto, representando 20% em 2017. Em
2018 as exportações voltaram a subir, para 8,8 M€.

6 000

. Portugal também foi o sétimo maior fornecedor espanhol
desta categoria de produto, sendo responsável por 6% das
importações espanholas, naquele ano.

4 000

. A Alemanha e a Áustria registaram, nos últimos anos, um
grande crescimento, sobretudo a partir de 2016. Em 2013, os
dois países não tinham expressão nas exportações portuguesas
mas, em 2017, representaram 18% e 14% das exportações
nacionais, respetivamente. Os dois mercados confirmaram
subidas em 2018, mas a Alemanha de uma forma mais evidente
do que a Áustria.

2 000

0
Espanha

Alemanha

2013

Austria
Áustria

2014

2015

Angola

2016

2017

Polónia

. Angola manteve a tendência de recuperação em 2018.
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PAÍSES DE DESTINO DAS IMPORTAÇÕES
Fonte: Trade Map. ITC, com base em UN COMTRADE e Eurostat

Indicadores
Importadores

Valor exportado em
(milhares €)

Importância nas exportações
portuguesas desta NC (%)

Crescimento em valor, nos
últimos 5 anos (%)

Crescimento em quantidade,
nos últimos 5 anos (%)

Crescimento em valor, no
último ano (%)

Posição do país no ranking das
importações mundiais

% do país parceiro nas
importações mundiais

Espanha

7 425

20,4

5

11

18

13

1,7

Alemanha

6 501

17,9

488

553

18

3

5,9

Áustria

5 262

14,5

211

0

26

1

Angola

4 774

13,1

4

15

9

49

0,6

Polónia

1 843

5,1

466

308

4

9

2,5

Bélgica

1 754

4,8

160

173

149

10

2,1

Brasil

1 312

3,6

71

119

161

17

1,6

Moçambique

1 294

3,6

4

11

69

122

0,1

França

1 281

3,5

45

38

1,096

2

7

Cabo Verde

1 248

3,4

0

8

14

126

0,09

Reino Unido

28

37

-27

1 005

2,8

Cuba

463

1,3

7

2,6

148

0,04

Holanda

434

1,2

224

244

78

5

3,6

Suíça

239

0,7

13

15

Luxemburgo

232

0,6

33

46

16

51

0,5

9

111

0,1

EUA

213

0,6

-34

-29

-10

4

3,6

África do Sul

203

0,6

São Tomé e Príncipe

201

0,6

-8

-4

-29

71

0,3

18

28

5

185

0,01

Guiné-Bissau

129

0,4

5

9

-3

195

0

Venezuela

127

0,4

48

101

0,2
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. Na tabela da página anterior é possível verificar
com detalhe as exportações portuguesas de
Margarina; misturas ou preparações alimentícias
de gorduras ou de óleos animais ou vegetais para
os vinte principais mercados de destino.
. Num período de 5 anos, as exportações
portuguesas para todo o mundo cresceram
mais em quantidade (32%) do que em valor
(24%), o que significou um decréscimo
do valor unitário exportado.
. O gráfico apresenta os principais
importadores mundiais de margarina; misturas
ou preparações alimentícias de gorduras
ou óleos animais ou vegetais.
. Alguns deles constam do grupo dos principais
mercados de destino das exportações portuguesas,
como sejam a França, Alemanha, Polónia e Bélgica.
. Outros, porém, não estão presentes nessa lista ou
aparecem abaixo dos 10 mais relevantes.
. As ações propostas para esses mercados serão
apresentadas adiante.

PRINCIPAIS IMPORTADORES MUNDIAIS
Fonte: Trade Map. ITC, com base em UN COMTRADE e Eurostat (milhares $)
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Considerando os mercados de destino das exportações portuguesas, os
mercados que apresentaram maior crescimento e os principais
importadores mundiais de Margarina, destacam-se as seguintes linhas
orientadoras para os mercados internacionais:
REFORÇAR/CONSOLIDAR
. Espanha: principal destino das exportações portuguesas, tem vindo a
crescer de forma consistente e confirmou esse crescimento em 2018.
Importa reforçar e consolidar.
. Alemanha: segundo principal destino das exportações portuguesas
desse subsetor e terceiro maior importador mundial. Tem crescido de
forma evidente e consistente.
. Polónia: quinto principal destino das exportações portuguesas desse
subsetor e nono maior importador mundial. Os valores de exportação
são ainda baixos, mas poderão ser reforçados.
. Bélgica: sexto principal destino das exportações portuguesas desse
subsetor e décimo maior importador mundial. Registou um crescimento
muito elevado em 2018 que poderá ser reforçado.
. Brasil: sétimo maior destino das exportações portuguesas desse
produto. Ultrapassou a barreira de 1M€ em 2017 e manteve esse registo
em 2018.
. Moçambique: oitavo principal destino das exportações portuguesas. Tal
como Brasil, ultrapassou a barreira de 1M€ em 2017 e manteve esse
registo em 2018.

NC 1517

. França: nono principal destino das exportações portuguesas desse
subsetor e segundo maior importador mundial. As exportações
portuguesas cresceram significativamente em 2017 e em 2018
ultrapassaram os 5 M€. Importa reforçar.
. Cabo Verde: décimo principal destino das exportações portuguesas.
Tem mantido as importações de Portugal acima de 1M€

MONITORIZAR
. Angola: apesar de ser o quarto principal país de destino das
exportações portuguesas e com uma subida consistente, é importante
monitorizar para avaliar esforço de consolidação.
. Reino Unido: décimo primeiro maior destino das exportações
portuguesas. Importa monitorizar efeitos do Brexit para avaliar
recuperação.
. Holanda: décimo terceiro principal destino das exportações
portuguesas e quinto maior importador mundial. Importa monitorizar
para avaliar esforço de abertura.
. EUA: décimo sexto principal destino das exportações portuguesas e
quarto maior importador mundial. Apesar do seu potencial, devido ao
tamanho da população, é importante considerar a distância geográfica
entre os dois países e as especificidades do mercado. Importa
monitorizar para abertura.

Frutas
Frutas secas e frutos de casca rija

NC 08

Frutas

ANÁLISE

Exportações, Importações e Balança Comercial
de Frutas (2013-2017)

. O segmento Frutas, englobado na NC 08,
foi o quarto mais relevante nas exportações
do Setor Agroalimentar de Portugal
(10,73%) em 2017. No total das
exportações portuguesas desse ano, o peso
desta NC foi de 1,16%, atingindo, em valor
absoluto, os 639,7 milhões de euros.
. Os dados publicados sobre 2018
mostraram, inclusivamente, um novo
aumento do valor de exportação, com um
crescimento de mais de 50 M€.
. Portugal ocupava a 34ª posição no ranking
dos exportadores mundiais deste capítulo,
detendo 0,60% de quota dessas
exportações. Aliás, com estes números,
Portugal ganhou quota de mercado
mundial, com o valor das exportações a
registarem um crescimento superior face à
evolução das importações mundiais.
. As importações portuguesas deste
segmento totalizaram os 749,8 M€ em 2017.
O saldo da Balança Comercial do mesmo
ano foi negativo em cerca de 110,1 M€.

Fonte: ITC, com base em UN COMTRADE e Eurostat | Unidade: milhares €

Exportações

Importações

Balança Comercial
749 834
673 521

535 011
435 550

509 173

495 914

554 884

639 715

493 065

340 901

2013

2014

2015
-73 623

-194 110

2016

2017

-58 970
-110 119

-180 456

No período em análise, as exportações portuguesas estiveram sempre a crescer, com exceção de uma ligeira
quebra em 2016. Em 2017 atingiram os 640 M€ e, de acordo com os dados mais recentes, deverão ultrapassar
os 690 M€. Esse valor significará que, em seis anos, as exportações duplicaram o seu valor.

NC 08

Frutas

ANÁLISE

PAÍSES DE DESTINO DAS EXPORTAÇÕES
Fonte: Trade Map. ITC, com base em UN COMTRADE e Eurostat

· Espanha foi o principal destino das exportações
portuguesas, representando 35,8% do total do
valor exportado em 2017, com um crescimento
de 53% face ao ano anterior. Os dados para 2018
confirmaram uma nova subida, para os 245 M€.
· França recebeu 12,5%% das exportações
portuguesas. Embora nos últimos 5 anos
apresentasse um taxa de crescimento pequena
(1%), no último ano cresceu 28%. No entanto,
dados de 2018 apresentaram uma quebra de cerca
de 6,5 M€ das exportações para França, agravando
a diferença para Espanha.

Indicadores

Importadores

Importância nas
Crescimento em
Valor exportado em
exportações
valor, nos
(milhares €)
portuguesas desta NC
últimos 5 anos (%)
(%)

Crescimento em
valor, no último ano
(%)

Posição do país no
ranking das
importações
mundiais

% do país parceiro
nas importações
mundiais

Espanha

228 707

35,8

12

53

15

2,5

França

80 005

12,5

1

28

6

4,6

Alemanha

55 255

8,6

93

25

2

8,8

Brasil

50 923

8

7

17

36

0,5

Polónia

50 756

7,9

18

61

17

1,4

· O valor das exportações para a Alemanha (3º
destino) cresceu 25% no último ano, registando a
maior taxa de crescimento (93%), entre os dez
principais mercados, nos últimos 5 anos. 2018
confirmou esta tendência de subida.

Holanda

48 127

7,5

-1

15

3

5,2

Reino Unido

43 940

6,9

11

26

5

5

Itália

25 653

4

-8

-33

11

2,8

Bélgica

13 389

2,1

31

52

10

3,1

· As exportações para a Polónia destacaram-se com
uma taxa de crescimento positiva (18%) entre
2013 e 2017. No último ano apresentaram uma
taxa de crescimento de 61%, a maior entre os dez
principais mercados de destino.

Cabo Verde

6 260

1

5

10

136

0

Entre os dez principais mercados de exportação da NC Frutas existem poucos países não europeus,
destacando-se o Brasil, o quarto principal destino das exportações portuguesas. O líder foi a Espanha,
com uma diferença muito grande em relação ao segundo mercado (França).
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PRINCIPAIS MERCADOS (EM VALOR)

CRESCIMENTO DAS EXPORTAÇÕES (EM %)

Fonte: Trade Map. ITC, com base em UN COMTRADE e Eurostat (milhares €)

Fonte: Trade Map. ITC, com base em UN COMTRADE e Eurostat
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Espanha apresentou-se claramente como o principal destino das exportações portuguesas deste segmento. Dados de 2018 confirmaram um reforço desta liderança. A
República Checa, a Malásia e Alemanha registaram taxas de crescimento elevadas, no período analisado. A Alemanha foi um país relevante (3º destino) para as
exportações do capítulo, registando uma taxa de crescimento elevada nos últimos anos. Dados de 2018 provocaram alterações no top 10, com aumento da relevância da
Polónia e da Holanda e descidas do Reino Unido e Brasil.
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IMPORTÂNCIA DOS DIFERENTES PRODUTOS DENTRO DA POSIÇÃO PAUTAL 08 – FRUTAS
Fonte: Trade Map. ITC, com base em UN COMTRADE e Eurostat

Indicadores
Peso relativo no total
das exportações
portuguesas

Peso relativo no Setor
Agroalimentar

Peso relativo nesta NC
(ou Segmento)

Peso relativo nas
exportações
mundiais

Posição entre os
exportadores
mundiais

Setor Agroalimentar

10,83%

-

-

-

-

Frutas; cascas de citrinos e de melões

1,16%

10,73%

-

-

-

0810

Outras frutas frescas

0,33%

3,07%

28,59%

1,50%

15

0808

Maçãs, peras e marmelos, frescos

0,23%

2,10%

19,58%

1,40%

13

0805

Citrinos, frescos ou secos

0,22%

2,04%

19,00%

1,00%

20

0802

Outras frutas de casca rija, frescas ou secas, com ou sem casca ou peladas

0,13%

1,16%

10,78%

0,40%

23

0,11%

0,98%

9,12%

0,50%

34

0,05%

0,46%

4,33%

0,70%

32

Código Pautal (NC)

Total
Total 08

0804
0811

Designação dos produtos

Tâmaras, figos, ananases (abacaxis), abacates, goiabas, mangas e mangostões, frescos
ou secos
Tâmaras, figos, ananases (abacaxis), abacates, goiabas, mangas e mangostões, frescos
ou secos

0809

Damascos, cerejas, pêssegos (incluindo as nectarinas), ameixas e abrunhos, frescos

0,03%

0,32%

2,95%

0,40%

26

0807

Melões, melancias e papaias (mamões), frescos

0,02%

0,21%

1,94%

0,40%

28

0806

Uvas frescas ou secas (passas)

0,02%

0,19%

1,79%

0,10%

31

0803

Bananas, incluindo os plátanos, frescas ou secas

0,02%

0,16%

1,50%

0,10%

49

0,00%

0,02%

0,19%

0,10%

60

0,00%

0,02%

0,19%

0,00%

54

0,00%

0,00%

0,04%

0,10%

31

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

58

0813
0801
0812

0814

Frutas secas, exceto das posições 0801 a 0806; misturas de frutas secas ou de frutas de
casca rija, do presente Capítulo
Cocos, castanha do Brasil e castanha de caju, frescos ou secos, com ou sem casca ou
pelados
Frutas conservadas transitoriamente (por exemplo: com gás sulfuroso ou água salgada,
sulfurada ou adicionada de outras substâncias destinadas a assegurar transitoriamente a
sua conservação), mas impróprias para a alimentação nesse estado
Cascas de citrinos, de melões ou de melancias, frescas, secas, congeladas ou
apresentadas em água salgada, sulfurada ou adicionada de outras substâncias
destinadas a assegurar transitoriamente a sua conservação .........................

NC 08
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ALGUNS DADOS RELEVANTES DA ANÁLISE DA TABELA ANTERIOR
•

Analisando cada uma das posições pautais a 4 dígitos verifica-se a
relevância das exportações de Outras frutas frescas, Maçãs, peras e
marmelos frescos e Citrinos (frescos e secos).

•

De acordo com a PortugalFresh - Associação para a Promoção das
Frutas, Legumes e Flores de Portugal (e analisando os dados com
mais detalhe do que as NC a 4 dígitos), em termos de vendas ao
exterior destacaram-se no último ano em análise a framboesa (20,4
%), a pera (14,9 %) e a laranja (13,5 %).

•

As frutas secas representaram apenas 0,19% das exportações do
segmento.

•

A PortugalFresh desenvolve uma análise e estratégia específicas para
o setor das Frutas e Legumes e destaca que a fileira Hortofrutícola
tem tido um desempenho muito importante ao nível das suas
exportações e que, no esforço na abertura de mercados, tem sido de
realçar a organização conjunta para a comercialização.

•

A mesma associação refere que, 'tendo em consideração as
tendências para os próximos anos, no qual se destaca o crescimento
da classe média em países em desenvolvimento, tal como na China e
a Índia, será necessário fazer uma aposta nestes mercados tendo em
consideração os produtos hortofrutícolas que tenham melhor
aptidão para estes mercados, quer em termos de preferências quer
em quantidades'.

•

Para não haver sobreposição de análise estatística dos diferentes
produtos da NC Frutas, remete-se essa informação para a
PortugalFresh, apresentando-se nas páginas seguintes, apenas uma
breve análise às Frutas secas.

Frutas
Frutas secas e misturas de frutas secas ou de frutas de casca rija
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Frutas secas e misturas de frutas secas ou de frutas de casca rija

ANÁLISE

Exportações, Importações e Balança Comercial de Frutas secas
e mistura de frutas secas ou de frutas de casca rija (2013-2017)

· As frutas secas representaram apenas 0,19%
das exportações portuguesas da NC 08.

Fonte: ITC, com base em UN COMTRADE e Eurostat | Unidade: milhares €

Exportações

· Já nas exportações portuguesas do Setor
Agroalimentar representaram 0,02% e não
tiveram representação no total das exportações
portuguesas em 2017.
· Portugal foi responsável por 0,1% do total das
exportações mundiais deste produto em 2017,
ocupando a 60ª posição no ranking mundial.

· Apesar do valor das exportações
portuguesas registar um crescimento negativo
entre 2013 e 2016, deu um salto significativo
entre 2016 e 2017, tendência confirmada em
2018.

Importações

Balança Comercial

11 750
7 834

7 630
5 718
4 417
1 162

840
2013

510
2014

1 239

398
2015

2016

2017

-3 255
-4 878
-7 120

-7 436
-10 511

· O saldo da Balança Comercial também
foi negativo (-10,5 M€), aumentando
o défice em 329%.
Depois de três anos em queda, as exportações de Frutas secas aumentaram significativamente em 2017. Dados
publicados sobre 2018 mostraram uma nova subida, para 1,3 M€, o valor mais elevado dos últimos seis anos.
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PAÍSES DE DESTINO DAS EXPORTAÇÕES

ANÁLISE

Fonte: Trade Map. ITC, com base em UN COMTRADE e Eurostat (milhares €)

· Os cinco principais destinos das exportações portuguesas deste produto
foram, por ordem de importância:
800

- Espanha
- Angola
- Cabo Verde
- Japão
- EUA

600

· Espanha apresentou-se como o maior destino das exportações portuguesas
desse produto, representando 53% em 2017 e superando Angola (15%), até
então o principal país destino, sendo responsável por 42% das exportações
portuguesas em 2016.

400

· Portugal foi o sétimo maior fornecedor espanhol desta categoria de
produto, sendo responsável por 4% das importações espanholas em 2017.
200

· O principal fornecedor espanhol desse produto foi a França, responsável
por 22% das importações espanholas.

0
Espanha

Angola

2013

Cabo Verde

2014

2015

2016

Japão

2017

EUA

· O peso da Espanha teve um aumento significativo nas exportações
portuguesas no último ano, com um crescimento exponencial nas suas
importações dessa categoria oriundas de Portugal. O valor voltou a aumentar
em 2018.
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ANÁLISE DAS EXPORTAÇÕES PORTUGUESAS, POR MERCADO
Fonte: Trade Map. ITC, com base em UN COMTRADE e Eurostat

Indicadores
Importadores

Valor exportado em
(milhares €)

Importância nas exportações
portuguesas desta NC (%)

Crescimento em valor, nos
últimos 5 anos (%)

Crescimento em quantidade,
nos últimos 5 anos (%)

Crescimento em valor, no
último ano (%)

Posição do país no ranking das
importações mundiais

% do país parceiro nas
importações mundiais

Espanha

652

52,6

32

51

1.193

10

2,6

Angola

191

15,4

-31

-30

16

116

0,01

Cabo Verde

90

7,3

20

14

191

144

0

Japão

76

6,1

13

2,3

EUA

71

5,7

68

37

1

9,1

Itália

57

4,6

1

75

8

3,3

China

22

1,8

5

4,7

Macau, China

18

1,4

42

Moçambique

16

1,3

França

12

0,9

São Tomé e Príncipe

5

0,4

-3

Reino Unido

5

0,4

30

-24

Guiné Equatorial

4

0,4

-21

0

Guiné-Bissau

4

0,4

38

Bélgica

4

0,4

-50

Costa Rica

3

0,2

Timor-Leste

3

0,2

Gibraltar

2

0,1

Peru

1

0,1

Alemanha

1

0,1

158

0

33

81

0,06

-9

9

100

129

0,01

-3

-14

-32

6

4,6

100

199

0

0

3

8,5

25

183

0

2

-25

198

0

12

2,4

79

0,07

-79

181

0

-33

159

0

61

0,2

2

8,7

-39
0
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Na tabela da página anterior é possível
verificar com detalhe as exportações
portuguesas de Frutas secas; mistura de
futas secas para os vinte principais mercados
de destino.
Num período de 5 anos, as exportações
portuguesas para todo o mundo cresceram
em quantidade (10%), mas reduziram em
valor (-11%). Em 2018 foi confirmada uma
subida em valor e quantidade, mas superior
em valor, o que significou um decréscimo do
valor unitário exportado.

PRINCIPAIS IMPORTADORES MUNDIAIS
Fonte: Trade Map. ITC, com base em UN COMTRADE e Eurostat (milhares $)
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O gráfico ao lado apresenta os principais
importadores mundiais de frutas secas.
Alguns deles estão presentes entre os
principais mercados de destino das
exportações portuguesas, como sejam a
Espanha, EUA, China e França. Outros,
porém, não estão presentes nessa lista ou
aparecem abaixo dos 10 mais relevantes.
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Considerando os mercados de destino das exportações portuguesas, os
mercados que apresentaram maior crescimento e os principais
importadores mundiais de frutas secas, destacam-se as seguintes linhas
orientadoras para os mercados internacionais:
REFORÇAR E RECUPERAR
. Espanha: principal destino das exportações portuguesas e décimo
maior importador mundial dessa categoria de produto. O crescimento
das exportações de Portugal para Espanha foi superior ao crescimento
das importações mundiais desse mercado. Sugere-se reforço e
consolidação.
. Cabo Verde: terceiro principal destino das exportações portuguesas. O
crescimento das exportações de Portugal para Cabo Verde foi superior
ao crescimento das importações mundiais desse mercado. 2018 registou
uma quebra nos números. Importa recuperar.
. Japão: quarto principal destino das exportações portuguesas. O
crescimento das exportações de Portugal para o Japão foi superior ao
crescimento das importações mundiais desse mercado. No entanto, as
exportações portuguesas para o mercado oscilam muito. É um mercado
que valoriza a imagem e diferenciação. Importa recuperar e consolidar.

NC 0813

MONITORIZAR
. EUA: quinto principal destino das exportações portuguesas e maior
importador mundial dessa categoria de produto. O crescimento das
exportações de Portugal para os EUA foi superior ao crescimento das
importações mundiais desse mercado. O valor exportado por Portugal
tem oscilado e o mercado é muito competitivo. Importa monitorizar para
avaliar reforço.
. China: sétimo principal destino das exportações portuguesas e quinto
maior importador mundial dessa categoria de produto. O crescimento
das exportações de Portugal para a China foi superior ao crescimento
das importações mundiais desse mercado, embora a base fosse muito
baixa. Sugere-se monitorizar para avaliar reforço.
. Angola: apesar de ser o segundo maior destino das exportações
portuguesas desse produto, é necessário avaliar a estratégia de
investimento nesse mercado, tendo em conta os problemas económicos
que o país tem enfrentado.
. Alemanha: segundo maior importador mundial dessa categoria de
produtos, pertencente à União Europeia e geograficamente próximo.
Sugere-se monitorizar para abertura.

Preparações de produtos hortícolas e de frutas
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ANÁLISE
. O segmento NC Preparações de produtos
hortícolas e de frutas, englobado na NC 20,
foi o quinto mais relevante nas exportações
do Setor Agroalimentar de Portugal (7,71%)
em 2017. No total das exportações
portuguesas desse ano, o peso desta NC foi
de 0,83%, atingindo, em valor absoluto, os
459,4 milhões de euros
· Portugal ocupava a 25ª posição no ranking
dos exportadores mundiais deste capítulo,
detendo 0,80% de quota dessas
exportações.

Exportações, Importações e Balança Comercial
de Preparações de produtos hortícolas e de frutas
(2013-2017)
Fonte: ITC, com base em UN COMTRADE e Eurostat | Unidade: milhares €

Exportações

. O saldo da Balança Comercial, com
algumas oscilações ao longo do período em
análise, desceu cerca de 0,5 M€.

Balança Comercial
459 446
435 556

423 733
399 361

388 020

334 245
283 694

· As exportações portuguesas deste
segmento terem aumentaram 71,43 M€
entre 2013 e 2017, e 23,89 M€
apenas no último ano.
· As importações portuguesas
deste segmento totalizaram os
356,6 M€, em 2017.

Importações

298 927

356 628

292 330

131 403
104 326

2013

101 311

100 434

2014

2015

2016

102 818

2017

No período em análise (2013-2017), as exportações portuguesas atingiram o seu valor mais elevado (459,4 M€)
no ano de 2017, sem ter registado quedas no período. Dados publicados sobre 2018 apresentaram uma
retração, com um valor final de exportação de 438,61 M€.
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ANÁLISE

PAÍSES DE DESTINO DAS EXPORTAÇÕES
Fonte: Trade Map. ITC, com base em UN COMTRADE e Eurostat

· Espanha foi o principal destino das exportações
portuguesas, representando 21% do total do valor
exportado em 2017. Porém, apresentou uma
queda de -2% nos últimos 5 anos e, entre 2016 e
2017, ficou estagnado.
· O Reino Unido recebeu 15% das exportações
portuguesas. Embora apresentasse uma taxa de
crescimento nula no último quinquénio, cresceu
10 M€ em 2017, sendo que se seguiu uma ligeira
quebra em 2018.
· As exportações para França (3º destino) foram
positivas, com um crescimento de 15%,
representando 14% do total das exportações
portuguesas.
· As exportações para o Japão também se destacaram.
Apesar de apresentar uma taxa de crescimento
negativa (-5%) entre 2013 e 2017, no último ano
registou uma taxa de crescimento de 42% (a maior
entre os dez principais mercados). As exportações para
o Japão – que são praticamente em exclusivo de
tomate em conserva (NC 2002) – são consequência de
um investimento japonês em Portugal nesta área e
sofreram uma ligeira quebra em 2018.

Indicadores

Importadores

Importância nas
Crescimento em
Valor exportado em
exportações
valor, nos
(milhares €)
portuguesas desta NC
últimos 5 anos (%)
(%)

Crescimento em
valor, no último ano
(%)

Posição do país no
ranking das
importações
mundiais

% do país parceiro
nas importações
mundiais

Espanha

95 346

20,8

-2

0

9

2,3

Reino Unido

66 694

14,5

0

20

4

6,1

França

63 892

13,9

1

15

3

7,1

Japão

31 126

6,8

-5

42

5

5,7

Alemanha

24 071

5,2

10

-1

2

9,2

Bélgica

23 858

5,2

8

22

8

3,4

Angola

16 156

3,5

-23

-22

82

0,1

Holanda

16 054

3,5

-8

14

6

5,1

EUA

14 451

3,1

14

25

1

14,5

Rússia

14 237

3,1

-5

21

11

2

Nos dez principais mercados de exportação da NC Preparações de produtos hortícolas e de frutas estão
poucos países não europeus, destacando-se o Japão, o quarto principal destino das exportações
portuguesas. Nos últimos anos, as exportações aumentaram de forma consistente, mas os dados
divulgados para 2018 registaram uma redução de 20 M€ .
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PRINCIPAIS MERCADOS (EM VALOR)

CRESCIMENTO DAS EXPORTAÇÕES (EM %)

Fonte: Trade Map. ITC, com base em UN COMTRADE e Eurostat (milhares €)

Fonte: Trade Map. ITC, com base em UN COMTRADE e Eurostat
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· Espanha apresentou-se como o principal destino das exportações portuguesas deste segmento, porém não apresentou um crescimento relevante nos últimos anos.
· O Benim, as Maurícias, a República Checa e a Índia registaram taxas de crescimento elevadas, no período analisado, mas a base de partida era muito baixa.
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IMPORTÂNCIA DOS DIFERENTES PRODUTOS DENTRO DA POSIÇÃO PAUTAL 20 – PREPARAÇÕES DE PRODUTOS HORTÍCOLAS E DE FRUTAS
Fonte: Trade Map. ITC, com base em UN COMTRADE e Eurostat

Indicadores
Código Pautal (NC)

Designação dos produtos

Peso relativo no total
das exportações
portuguesas

Peso relativo no Setor
Agroalimentar

Peso relativo nesta NC
(ou Segmento)

Peso relativo nas
exportações
mundiais

Posição entre os
exportadores
mundiais

Setor Agroalimentar

10,83%

-

-

-

-

Total 20

Preparações de produtos hortícolas, de frutas ou de outras partes de plantas

0,83%

7,71%

-

-

-

'2002

Tomates preparados ou conservados, exceto em vinagre ou em ácido acético

0,39%

3,56%

46,22%

5,80%

5

'2005

Outros produtos hortícolas preparados ou conservados, exceto em vinagre ou ácido
acético, não congelados, com exceção dos produtos da posição 2006

0,17%

1,57%

20,39%

1,00%

19

0,11%

1,04%

13,47%

0,40%

35

0,07%

0,69%

8,96%

0,30%

35

Total

'2008

'2009

Frutas e outras partes comestíveis de plantas, preparadas ou conservadas de outro
modo, com ou sem adição de açúcar ou de outros edulcorantes ou de álcool, não
especificadas nem compreendidas noutras posições
Sumos (sucos) de frutas (incluindo os mostos de uvas) ou de produtos hortícolas, não
fermentados, sem adição de álcool, com ou sem adição de açúcar ou de outros
edulcorantes

'2004

Outros produtos hortícolas preparados ou conservados, exceto em vinagre ou em ácido
acético, congelados, com exceção dos produtos da posição 2006

0,07%

0,68%

8,76%

0,50%

18

'2007

Doces, geleias, marmeladas, purés e pastas de frutas, obtidos por cozimento, com ou
sem adição de açúcar ou de outros edulcorantes

0,01%

0,08%

1,06%

0,20%

55

'2001

Produtos hortícolas, frutas e outras partes comestíveis de plantas, preparados ou
conservados em vinagre ou em ácido acético

0,01%

0,05%

0,66%

0,20%

42

'2006

Produtos hortícolas, frutas, cascas de frutas e outras partes de plantas, conservados em
açúcar (passados por calda, glaciados ou cristalizados)

0,00%

0,02%

0,28%

0,20%

27

'2003

Cogumelos e trufas, preparados ou conservados, exceto em vinagre ou em ácido acético

0,00%

0,01%

0,19%

0,10%

25
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ALGUNS DADOS RELEVANTES DA ANÁLISE DA TABELA ANTERIOR
•

Analisando cada uma destas posições pautais a 4 dígitos com mais
algum detalhe, conclui-se de imediato a relevância dos tomates
preparados ou conservados nas exportações das Preparações de
produtos hortícolas e de frutas, representando 46,2% do total.

•

A mesma associação também regista que, no setor dos produtos
hortícolas transformados, o tomate para indústria constitui um caso
ímpar, já que mais de 87% da produção se destina ao mercado
externo.

•

Tal como atrás referido, esta relevância dos tomates preparados ou
conservados está relacionada com o investimento japonês no setor,
em Portugal, e as exportações para esse mercado asiático que daí
resultam.

•

•

Dados disponibilizados para 2018 registaram uma nova subida nas
exportações do tomate em conserva, para 245,9 M€.

Considerando que a análise detalhada da fileira hortofrutícola foi
elaborada pela PortugalFresh, analisa-se, nas páginas seguintes, o
segmento NC 2007 - Doces, geleias, marmeladas, purés e pastas de
frutas, obtidos por cozimento, com ou sem adição de açúcar ou de
outros edulcorantes, também englobado nesta posição pautal

•

A PortugalFresh - Associação para a Promoção das Frutas, Legumes e
Flores de Portugal desenvolve uma análise e estratégia específicas
para o setor das Frutas e Legumes. De acordo com essa associação,
no que respeita às exportações, Espanha foi, em 2017, o principal
destino dos hortícolas nacionais, com um peso de 40,4%, seguindose o Reino Unido com 11,6%, os Países Baixos com 10,8%, a Polónia
com 9,9% e a França com 7,6%.do valor das saídas.

Preparações de produtos hortícolas e de frutas
Doces, geleias, marmeladas, purés e pastas de frutas sem adição de açúcar
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Doces, geleias, marmeladas, purés e pastas de frutas sem adição de açúcar

ANÁLISE

Exportações, Importações e Balança Comercial de
Doces, geleias, marmeladas, purés e pastas de frutas
sem adição de açúcar (2013-2017)

· Este conjunto de produtos representou 1,06%
das exportações portuguesas da NC 20.

Fonte: ITC, com base em UN COMTRADE e Eurostat | Unidade: milhares €

· Representou também 0,06% das exportações
portuguesas do Setor Agroalimentar e 0,01%
do total das exportações portuguesas em 2017.

Exportações

· O saldo da Balança Comercial também caiu,
estando negativa (-24,5M€) e aumentando o
seu défice em 201% no últimos 5 anos.
· Dados publicados sobre 2018 apresentaram
um valor de exportação de 4,53 M€.

Balança Comercial

29 449

· Portugal foi responsável por 0,2% do total das
exportações mundiais deste produto em 2017,
ocupando a 55ª posição no ranking mundial.
· O valor das exportações portuguesas caiu
1,63M€ entre 2013 e 2017 e 1,71 M€ entre
2016 e 2017.

Importações

22 889
19 403

18 700
7 307

6 500

2013

6 576

5 728

2014

-12 200

18 780

2015

-12 096

4 868

2016

-13 052

2017

-16 313
-24 581

As exportações portuguesas destes produtos tem sofrido oscilações nos últimos anos, com subida e descidas
constantes. Em 2017, totalizaram 4,9 M€. No entanto, dados publicados sobre 2018 registaram uma nova descida
e um valor de exportação total de 4,53 M€ (o mais baixo dos últimos seis anos).

Frutas
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PAÍSES DE DESTINO DAS EXPORTAÇÕES

ANÁLISE

Fonte: Trade Map. ITC, com base em UN COMTRADE e Eurostat (milhares €)

· Os cinco principais destinos das exportações portuguesas deste produto
foram, por ordem de importância:
3 500

- Angola
- França
- Espanha
- Reino Unido
- Polónia

3 000

2 500

· Angola apresentou-se como o maior destino das exportações portuguesas
desse produto, representando 22% em 2017, superando a França (21%) que,
durante alguns anos, foi o principal destino, responsável por 47% das
exportações portuguesas em 2014.

2 000

1 500

· Portugal foi também o maior fornecedor angolano desta categoria de
produto, sendo responsável por 64% das importações angolanas em 2015
(último levantamento disponível).

1 000

· O peso da França nas exportações portuguesas registou uma queda significativa
em 2015 face ao ano anterior, caindo de 47% do total das exportações para 27%.

500
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Polónia

· Dados disponibilizados para 2018 confirmaram nova descida nas
exportações para os dois países, mas mais significativa em Angola que foi
ultrapassada por França como principal destino.

Frutas
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PAÍSES DE DESTINO DAS IMPORTAÇÕES
Fonte: Trade Map. ITC, com base em UN COMTRADE e Eurostat

Indicadores
Importadores

Valor exportado em
(milhares €)

Importância nas exportações
portuguesas desta NC (%)

Crescimento em valor, nos
últimos 5 anos (%)

Crescimento em quantidade,
nos últimos 5 anos (%)

Crescimento em valor, no
último ano (%)

Posição do país no ranking das
importações mundiais

% do país parceiro nas
importações mundiais

Angola

1 081

22,2

-1

3

-41

80

0,1

França

1 009

20,7

-30

-25

-19

3

7,1

Espanha

629

12,9

-16

-11

6

11

2,4

Reino Unido

307

6,3

23

36

-9

4

6,7

Polónia

289

5,9

45

80

-64

22

1

EUA

274

5,6

4

4

-17

2

9,7

Moçambique

195

4

0

22

-5

132

0,03

Suíça

168

3,5

-3

0

7

17

1,3

Canadá

166

3,4

4

2

-16

8

3,3

Bélgica

126

2,6

43

61

9

9

2,9

Alemanha

108

2,2

-3

10

72

1

10,1

Cabo Verde

104

2,1

10

11

6

160

0,01

Luxemburgo

89

1,8

0

10

3

62

0,3

Brasil

66

1,3

11

27

111

Lojas para Navios e bunkers

61

1,3

Holanda

28

0,6

-20

-11

Marrocos

23

0,5

-13

-13

Argélia

14

0,3

Guiné-Bissau

14

0,3

4

8

Timor-Leste

13

0,3

0

12

51

0,3

125

0,03

78

5

4,9

-47

79

0,2

65

0,2

-6

214

0

67

129

0,03
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Na tabela da página anterior é possível
verificar com detalhe as exportações
portuguesas de Doces, geleias, marmeladas,
purés e pastas de frutas sem adição de açúcar
para os vinte principais mercados de destino.
Num período de 5 anos, as exportações
portuguesas para todo o mundo diminuíram 6%
em quantidade e 11% em valor. Tem, portanto,
havido uma diminuição do valor unitário,
descida que foi acentuada em 2018.

PRINCIPAIS IMPORTADORES MUNDIAIS
Fonte: Trade Map. ITC, com base em UN COMTRADE e Eurostat (milhares $)
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O gráfico ao lado apresenta os principais
importadores mundiais de doces, geleias,
marmeladas, purés e pastas de frutas sem
adições de açúcares.
Alguns deles estão presentes entre os
principais mercados de destino das
exportações portuguesas, como sejam a
França, Reino Unido, EUA, Canadá e Bélgica.
Outros, porém, não estão presentes nessa lista
ou aparecem abaixo dos 10 mais relevantes.
As ações propostas para cada um dos
mercados serão avaliadas adiante.
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Considerando os mercados de destino das exportações portuguesas, os
mercados que apresentaram maior crescimento e os principais
importadores mundiais de frutas secas, destacam-se as seguintes linhas
orientadoras para os mercados internacionais:

maior importador mundial. O crescimento das exportações portuguesas
para o Canadá foi inferior ao crescimento das importações mundiais
desse mercado. Importa realizar investimentos e ações em busca de uma
recuperação.

RECUPERAR
. França: segundo principal destino das exportações portuguesas e
terceiro maior importador mundial. O crescimento das exportações
portuguesas para França foi inferior ao crescimento das importações
mundiais desse mercado. Portugal diminuiu nas exportações e perdeu
quota de mercado, sendo importante investir na recuperação.
. Espanha: terceiro principal destino das exportações portuguesas. O
crescimento das exportações portuguesas para Espanha foi inferior ao
crescimento das importações mundiais desse mercado. Importa realizar
investimentos e ações em busca de uma recuperação.
. EUA: sexto principal destino das exportações portuguesas e segundo maior
importador mundial. O crescimento das exportações portuguesas para os
EUA foi inferior ao crescimento das importações mundiais desse mercado.
Importa realizar investimentos e ações em busca de uma recuperação.
. Canadá: nono principal destino das exportações portuguesas e oitavo

MONITORIZAR
. Angola: apesar de ser um dos principais destino das exportações
portuguesa, importa monitorizar a evolução da economia, para apostar
na recuperação.
. Reino Unido: quarto principal destino das exportações portuguesas
desse produto e o quarto maior importador mundial. Importa
monitorizar evolução do Brexit, para investir no reforço.
. Países africanos de língua portuguesa: são dos principais importadores
deste produto de Portugal; mas as exportações portuguesas não são
estáveis. Importa monitorizar para avaliar reforço.
. Países europeus com comunidades portuguesas (Suíça, Luxemburgo,
Bélgica e Alemanha, entre outros): estão entre os principais destinos das
exportações portuguesas. Com evolução de crescimento distintos,
importa monitorizar e avaliar esforço de entrada ou consolidação.

Leite, laticínios, ovos e mel
Manteiga

Leite e nata

Leite e nata, concentrados

Ovos

Queijos e requeijão

Mel

Ovos sem casca
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Leite, laticínios, ovos e mel

ANÁLISE

Exportações, Importações e Balança Comercial
de Leite e laticínios, ovos de aves e mel (2013-2017)

. A NC Leite e laticínios, ovos de aves e mel
natural foi, no ano de 2017, a sexta mais
relevante nas exportações agroalimentares
portuguesas, representando 5,94% do total.

. Nesse mesmo ano, e no total das
exportações portuguesas, o peso desta NC
foi de 0,64%, atingindo, em valor absoluto,
os 353,93 milhões de euros.

Fonte: ITC, com base em UN COMTRADE e Eurostat | Unidade: milhares €

Exportações
532 234

522 898

Balança Comercial

512 256

517 109

489 057

347 279

345 600

326 834

Importações

353 931
305 169

. Portugal foi responsável por 0,50% das
exportações mundiais em 2017 nesta NC,
ocupando o 33º lugar no ranking.
. Dados para 2018 apresentaram um real
decréscimo das exportações face a 2017,
em termos de valor, em particular de leite,
natas, manteiga e queijos. Ao invés,
registou-se um aumento nos leites
acidificados e soro.
. Em quantidade, as exportações de 2018
diminuíram na manteiga (34%), no leite de
pó gordo (24%) e no queijo (15%) e
aumentaram no leite em pó magro (127%).

2013

2014

-196 064

2015

-186 634

2016

-164 977

2017

-183 888

-163 178

No período em análise (2013-2017), as exportações portuguesas tiveram um crescimento relativamente
sustentado e, apesar, da quebra registada em 2016, atingiram em 2017 o seu valor mais elevado (353,9 M€). No
entanto, dados publicados sobre 2018 registaram uma nova quebra do valor de exportação, de quase 24 M€,
colocando as exportações em 330,2 M€.
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MERCADOS

PAÍSES DE DESTINO DAS EXPORTAÇÕES
Fonte: Trade Map. ITC, com base em UN COMTRADE e Eurostat

. Espanha foi o principal destino das
exportações portuguesas,
representando 34,4% do total do valor
exportado em 2017.

. Embora a média do período 2013-2017
fosse negativa (-11%), as exportações
para Espanha cresceram 12% no último
ano. Os dados divulgados para 2018
registaram um crescimento de 4 M€ das
exportações para Espanha.
. Angola (2º destino) recebeu 16,5% das
exportações portuguesas. Com exceção
de 2017, ano no qual se registou uma
subida 10 M€, as exportações para este
mercado têm vindo a decrescer de
forma continuada. 2018 confirmou nova
queda (cerca de 9 M€).
. As exportações para a Holanda (3º
destino) cresceram de forma consistente
entre 2013 e 2017, tendo reduzido em
2018, mas ficando nos 35,2 M€.

Indicadores
Importadores

Valor exportado em
(milhares €)

Importância nas
Crescimento em valor,
Posição do país no
exportações
Crescimento em valor,
% do país parceiro nas
nos
ranking das
portuguesas desta NC
no último ano (%)
importações mundiais
últimos 5 anos (%)
importações mundiais
(%)

Espanha

121 752

34,4

-11

12

11

2,4

Angola

58 424

16,5

-7

9

71

0,2

Holanda

40 370

11,4

15

107

3

5,2

França

28 451

8

-3

29

4

5,1

Cabo Verde

10 543

3

2

25

127

0,04

Marrocos

9 033

2,6

134

32

58

0,3

Arábia Saudita

8 205

2,3

121

12

2,1

Iraque

6 681

1,9

142

238

17

1,6

Bélgica

5 794

1,6

-13

-22

5

4,9

Itália

5 601

1,6

-20

1

6

4,8

. Entre os dez principais mercados de exportação da NC Leite e laticínios, ovos de aves e mel natural estão apenas
cinco países europeus, aos quais se juntam Angola, Cabo Verde, Marrocos, Arábia Saudita e Iraque. Espanha lidera o
grupo e os cinco primeiros mercados recebem 34,4% das exportações portuguesas.
. Os dados divulgados para 2018 apresentaram aumentos de exportação em Espanha, Reino Unido e Bélgica. Em
todos os outros deste grupo, as exportações sofreram uma descida.
. Uma nota para o Iraque, para o qual nada se exportou em 2015 e que estará 2017 e 2018 acima dos 5,5 M€.
Arábia Saudita e Israel (este último não se encontra neste grupo), registaram, também, aumentos muito relevantes.
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PRINCIPAIS MERCADOS (EM VALOR)

CRESCIMENTO DAS EXPORTAÇÕES (EM %)

Fonte: Trade Map. ITC, com base em UN COMTRADE e Eurostat (milhares €)

Fonte: Trade Map. ITC, com base em UN COMTRADE e Eurostat
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Nos dez principais mercados de exportação da NC Leite e laticínios, ovos de aves e mel natural constavam apenas cinco países europeus, aos quais se juntaram dois países
africanos de língua portuguesa (Angola e Cabo Verde), Marrocos, Arábia Saudita e Iraque. Nos mercados que registaram maiores subidas, no período analisado, está
apenas um europeu (a Polónia). Entre os maiores importadores mundiais desta posição pautal estão a Alemanha e vários outros europeus (7, entre os 10 principais), a
China, os EUA, a Rússia, o Japão e o México.
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PRODUTOS MAIS RELEVANTES NAS EXPORTAÇÕES DE LEITE E LATICÍNIOS, OVOS DE AVES E MEL NATURAL
Fonte: Trade Map. ITC, com base em UN COMTRADE e Eurostat

Indicadores
Peso relativo no total
das exportações
portuguesas

Peso relativo no Setor
Agroalimentar

Peso relativo nesta NC
(ou Segmento)

Peso relativo nas
exportações
mundiais

Posição entre os
exportadores
mundiais

Setor Agroalimentar

10,83%

-

-

-

-

Leite e lacticínios, ovos de aves e mel natural

0,64%

5,94%

-

-

-

0405

Manteiga e outras matérias gordas provenientes do leite; pastas de barrar (pasta de
espalhar) de produtos provenientes do leite

0,14%

1,25%

21,03%

0,80%

16

0401

Leite e nata, não concentrados nem adicionados de açúcar ou de outros edulcorantes

0,12%

1,09%

18,29%

0,80%

25

0402

Leite e nata, concentrados ou adicionados de açúcar ou de outros edulcorantes

0,10%

0,91%

15,31%

0,30%

33

0407

Ovos de aves, com casca, frescos, conservados ou cozidos

0,08%

0,73%

12,22%

1,20%

15

0406

Queijos e requeijão

0,07%

0,67%

11,35%

0,10%

42

0403

Leitelho, leite e nata coalhados, iogurte, quefir e outros leites e natas fermentados ou
acidificados, mesmo concentrados ou adicionados de açúcar ou de outros edulcorantes,
ou aromatizados ou adicionados de frutas ou de cacau

0,06%

0,51%

8,67%

0,80%

22

0409

Mel natural

0,03%

0,28%

4,71%

0,80%

27

0,03%

0,26%

4,31%

0,40%

29

0,03%

0,24%

4,12%

1,50%

13

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

53

Código Pautal (NC)

Total
Total 04

0404

0408
0410

Designação dos produtos

Soro de leite, mesmo concentrado ou adicionado de açúcar ou de outros edulcorantes;
produtos constituídos por componentes naturais do leite, mesmo adicionados de açúcar
ou de outros edulcorantes, não especificados nem compreendidos noutras posições
Ovos de aves, sem casca, e gemas de ovos, frescos, secos, cozidos em água ou vapor,
moldados, congelados ou conservados de outro modo, mesmo adicionados de açúcar
ou de outros edulcorantes
Produtos comestíveis de origem animal, não especificados nem compreendidos noutras
posições

A Manteiga e o Leite e Nata lideram destacados as exportações deste segmento. Em conjunto representam mais de 50% das exportações. Seguem-se os ovos de aves e só
depois o queijo. Dados para 2018 apresentaram uma descida nas exportações de todos estes quatro produtos, sendo que a descida dos ovos de aves foi mais acentuada
do que a dos queijos, trocando de posição no ranking.
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ALGUNS DADOS RELEVANTES DA ANÁLISE DA TABELA ANTERIOR
•

A manteiga (NC 0405) foi o principal produto das exportações de
Leite, laticínios, ovos de aves e mel natural, representando 21,03%.
Em conjunto com leite e natas não concentrados (NC 0401) e
concentrados (NC 0402), ovos de aves com casca (NC 0407) e queijos
e requeijão (NC 0406), atingiram quase 80% das exportações.

•

O leitelho (NC 0403) representou 8,67% e o mel natural (NC 0409)
4,71%. Os restantes produtos registaram uma relevância muito
baixa.

•

O mel natural está contemplado nesta posição pautal (NC 04) e, em
2017, atingiu um valor de exportação de 16,6 milhões de euros
(representando uma quota de 0,8% das compras mundiais deste
produto). Dados para 2018 registaram uma descida muito
significativa das exportações de mel, para 8,8 M€.

•

Nos últimos cinco anos, registou-se um aumento de 2% da procura
mundial por manteiga, 1% no mel e 8% nos produtos comestíveis de
origem animal (NC 0410), mas nos restantes produtos o crescimento
foi nulo ou negativo.

•

No entanto, as exportações portuguesas caíram nesse quinquénio na
maioria dos os produtos relevantes do segmento. Apenas a

manteiga, leite e nata concentrados e mel natural viram as suas
exportações aumentar. Tal como já referido em páginas anteriores,
2018 confirmou uma descida das exportações totais deste segmento
e de quase todos os produtos.
•

Considerando o peso das exportações portuguesas na procura
mundial destes produtos, Portugal esteve acima de 1% apenas no
caso dos ovos de aves sem casca (1,5%) e ovos de aves com casca
(1,2%).

•

Deve registar-se, porém, que em 2017 Portugal ganhou quota de
mercado mundial em praticamente todos os produtos dentro do
segmento em questão, em especial no mel natural (as exportações
portuguesas cresceram 22%, enquanto as importações mundiais
cresceram à taxa de 1%), com as exportações, em valor, a terem um
crescimento positivo superior (ou crescimento negativo inferior) face
à evolução das importações mundiais.

Leite, laticínios, ovos e mel
Manteiga e pastas de barrar

Leite, laticínios, ovos e mel

NC 0405

Manteiga e pastas de barrar

ANÁLISE

Exportações, Importações e Balança Comercial
de Manteiga e pastas de barrar (2013-2017)

. A manteiga representou 21,03% das
exportações portuguesas da NC 04.

Fonte: ITC, com base em UN COMTRADE e Eurostat | Unidade: milhares €

Exportações

. Representou ainda 1,25% das exportações
portuguesas do Setor Agroalimentar e 0,14%
do total das exportações portuguesas em 2017,
totalizando os 74,42 M€ naquele ano.

Importações

Balança Comercial
74 416

56 517

. Portugal foi responsável por 0,80% do total
das exportações mundiais deste produto em
2017, ocupando a 16ª posição no ranking
mundial de exportações.

. O saldo da Balança Comercial foi sempre
superavitário, atingindo o seu valor mais
elevado em 2017.

46 347

45 179
34 428
30 297

. Em 2017 houve um crescimento significativo
das exportações nacionais (21,38 M€), mas
2018 registou um decréscimo de cerca de
6 M€.

. As importações também registaram um leve
aumento (5,4%) em todo o período analisado.

53 035

51 377

16 949

2013

27 629

28 888

26 623

26 412

28 069

14 882

2014

2015

2016

2017

O valor das exportações portuguesas foi oscilando ao longo do período, mas terminou 2017 com um crescimento
significativo face a 2013. Os dados disponibilizados para 2018 apresentaram um valor de exportação de 69M€,
uma descida face a 2017, mas ainda assim, o segundo valor mais elevado dos últimos seis anos.
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Manteiga e pastas de barrar

PAÍSES DE DESTINO DAS EXPORTAÇÕES

ANÁLISE

Fonte: Trade Map. ITC, com base em UN COMTRADE e Eurostat (milhares €)

. Os cinco principais destinos das exportações
portuguesas deste produto foram, por ordem
de importância:

25 000

- Holanda
- Espanha
- França
- Marrocos
- Arábia Saudita

20 000

15 000

· Em 2017, a Holanda destacou-se neste
produto, tornando-se o maior destino das
exportações portuguesas, com um crescimento
elevado face a 2016. Aliás, Portugal foi o oitavo
maior fornecedor holandês desta categoria de
produto, responsável por 2,6% das importações
holandesas em 2017.
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Arábia Saudita

. Os valores de exportação de 2018 para a
Holanda registaram nova subida, para 27,4 M€.
Nos restantes mercados as exportações
sofreram uma quebra.
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ANÁLISE DAS EXPORTAÇÕES PORTUGUESAS DE MANTEIGA, POR MERCADO
Fonte: Trade Map. ITC, com base em UN COMTRADE e Eurostat

Indicadores
Importadores

Valor exportado em
(milhares €)

Importância nas exportações
portuguesas desta NC (%)

Crescimento em valor, nos
últimos 5 anos (%)

Crescimento em quantidade,
nos últimos 5 anos (%)

Crescimento em valor, no
último ano (%)

Posição do país no ranking das
importações mundiais

% do país parceiro nas
importações mundiais

Holanda

23 321

31,3

14

17

194

4

7,1

Espanha

17 729

23,8

4

5

12

19

1,2

França

14 981

20,1

-1

1

64

1

11,9

Marrocos

5 093

6,8

17

50

26

1

Arábia Saudita

4 703

6,3

27

10

2,3

Angola

4 211

5,7

-2

2

4

84

0,07

Bélgica

2 230

3

-26

-23

-30

3

8

Lojas para Navios e bunkers

667

0,9

60

65

198

98

0,04

Cabo Verde

248

0,3

14

23

47

133

0,01

Polónia

219

0,3

92

474

21

1,2

Turquia

208

0,3

-53

-52

-59

40

0,5

Alemanha

174

0,2

-26

-31

-89

2

8,3

Moçambique

151

0,2

38

47

111

119

0,02

Luxemburgo

127

0,2

8

27

30

72

0,1

EUA

125

0,2

10

15

58

9

2,5

São Tomé e Príncipe

65

0,1

6

11

22

195

0

Reino Unido

46

0,1

43

65

-68

7

4,8

Macau, China

31

0

17

25

-17

94

0,04

Suíça

27

0

15

34

29

132

0,01

Guiné-Bissau

16

0

38

39

20

197

0
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Na tabela da página anterior é possível
verificar com detalhe as exportações
portuguesas de Manteiga para os vinte
principais mercados de destino.

PRINCIPAIS IMPORTADORES MUNDIAIS
Fonte: Trade Map. ITC, com base em UN COMTRADE e Eurostat (milhares $)

1 200 000

Num período de 5 anos, as exportações
portuguesas para todo o mundo cresceram
mais em quantidade (6%) do que em valor
(4%), o que significou um decréscimo do
valor unitário exportado.

1 000 000

O gráfico ao lado apresenta os principais
importadores mundiais de manteiga.

800 000

Alguns deles estão entre os principais
mercados de destino das exportações
portuguesas, como sejam a França, a Bélgica,
a Holanda e a Arábia Saudita.

600 000

Outros, porém, não estão presentes nessa
lista ou aparecem abaixo dos 10 mais
relevantes. A Alemanha, por exemplo, já teve
valores relevantes nas importações de
Portugal, mas esses valores são hoje quase
simbólicos.
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NC 0405

Considerando os mercados de destino das exportações portuguesas, os
mercados que apresentaram maior crescimento e os principais
importadores mundiais de manteiga, a estratégia para os mercados para
os próximo três anos será:

ABRIR
. Alemanha: apenas 12° maior destino das exportações portuguesas, mas
segundo principal importador mundial. Pertencem os dois à União
Europeia e importa analisar possibilidades de abertura.

REFORÇAR / CONSOLIDAR
. Holanda: principal destino das exportações portuguesas desse subsetor,
teve um crescimento anual em valor de 194%, entre 2016 e 2017. É o
quarto principal destino das importações mundiais. 2018 confirmou este
crescimento.

MONITORIZAR
. Angola: apesar de ser o terceiro principal destino das exportações
portuguesas desse produto, tem vindo a decrescer nas importações. É
necessário monitorizar a evolução económica para decidir sobre esforço
de recuperação.
. Cabo Verde: nono maior destino das exportações portuguesas desse
produto. Não aparece na lista de principais importadores. Os valores de
exportação são baixos, mas importa monitorizar para avaliar reforço.
. Reino Unido: apesar de ser o 17º principal destino da exportações
portuguesas é o quarto maior importador mundial deste produto.
Sugere-se monitorização da evolução do Brexit, para decidir abertura.
. EUA: 15° maior destino das exportações portuguesas e 10° principal
importador mundial. Apesar de seu potencial, devido ao tamanho da
população, é importante avaliar a estratégia devido a distância física
entre os dois países e as especificidades fiscais.

RECUPERAR
. Espanha: segundo principal exportador português desse subsetor. Não
aparece entre os 10 principais importadores mundiais, mas é um
mercado relevante para Portugal.
. França: terceiro principal exportador português desse produto e maior
importador mundial. É um mercado importante para recuperação.
. Bélgica: sétimo principal exportador português e terceiro maior
importador mundial. As exportações portuguesas caíram de forma
significativa desde 2014.

Leite, laticínios, ovos e mel
Leite e nata
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NC 0401

Leite e nata

ANÁLISE

Exportações, Importações e Balança Comercial
de Leite e nata (2013-2017)

· O leite e a nata representaram 86,98% das
exportações portuguesas da NC 04.
· Representaram ainda 1,09% das exportações
portuguesas do Setor Agroalimentar e 0,12%
do total das exportações portuguesas em 2017,
totalizando os 64,72 M€ naquele ano.

Fonte: ITC, com base em UN COMTRADE e Eurostat | Unidade: milhares €

Exportações

Balança Comercial

111 795

107 913
87 381

89 725

85 965

· Portugal foi responsável por 0,80% do total
das exportações mundiais deste produto em
2017, ocupando a 25ª posição no ranking
mundial.
· No período analisado as exportações
portuguesas caíram de forma significativa. As
importações também foram caindo, nos
mesmo valores absolutos, pelo que o saldo da
balança comercial ficou positivo e
sensivelmente com o mesmo montante.

Importações

72 952

71 042
64 724

56 507
44 191
25 830

20 532

2013

20 533

16 773

2014

2015

14 535

2016

2017

Com exceção do aumento verificado entre 2013 e 2014, as exportações estiveram sempre a descer. No total do
período tinham diminuído mais de 43 M€, para atingirem 64,7 M€ em 2017. Dados publicados sobre 2018
apresentaram uma nova descida e um valor de exportação de 58,42 M€.
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Leite e nata

PAÍSES DE DESTINO DAS EXPORTAÇÕES

ANÁLISE

Fonte: Trade Map. ITC, com base em UN COMTRADE e Eurostat (milhares €)

· Os cinco principais destinos das exportações
portuguesas deste produto foram, por ordem
de importância:

100 000

- Espanha
- Angola
- Cabo Verde
- Síria
- França

80 000

60 000

40 000

· Espanha destaca-se nesta categoria de
produtos como maior destino das exportações
portuguesas, mas tem vindo a registar
contrações constantes nos últimos anos.

20 000

. Segundo a ANIL, a associação do setor, esta
descida é justificada, em parte, pela introdução
da rotulagem obrigatória da origem do leite.
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· Portugal foi o 2° principal fornecedor
espanhol deste produto, responsável por 32,5%
das importações espanholas no ano analisado.
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ANÁLISE DAS EXPORTAÇÕES PORTUGUESAS, POR MERCADO
Fonte: Trade Map. ITC, com base em UN COMTRADE e Eurostat

Indicadores
Importadores

Valor exportado em
(milhares €)

Importância nas exportações
portuguesas desta NC (%)

Crescimento em valor, nos
últimos 5 anos (%)

Crescimento em quantidade,
nos últimos 5 anos (%)

Crescimento em valor, no
último ano (%)

Posição do país no ranking das
importações mundiais

% do país parceiro nas
importações mundiais

Espanha

32 471

50,2

-26

-22

-14

17

1,1

Angola

20 528

31,7

-2

5

-2

45

0,3

Cabo Verde

6 135

9,5

0

7

Síria

2 034

3,1

França

743

1,1

-31

Reino Unido

599

0,9

São Tomé e Príncipe

590

0,9

China

474

0,7

Macau, China

338

0,5

-19

-15

Guiné-Bissau

314

0,5

20

28

Moçambique

128

0,2

-33

Luxemburgo

127

0,2

3

Lojas para Navios e bunkers

77

0,1

Timor-Leste

45

0,1

Coreia do Sul

27

0

Namíbia

24

0

135

181

Itália

17

0

-49

Bélgica

16

0

-60

Guiné Equatorial

10

0

-28

Suíça

7

0

35

71

0,1

-16

80

0,07

-21

-7

6

6,2

26

35

75

9

1,9

3

9

31

163

0

435

3

9

-49

54

0,2

5

186

0

-30

-35

81

0,07

5

12

39

0,4

-30

-11

-54

107

0,03

-10

-11

-19

180

0

28

0,7

286

69

0,1

-43

-82

4

8,2

-46

-83

2

10,2

-20

450

135

0,02

74

14

53

0,2
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Na tabela da página anterior é possível
verificar com detalhe as exportações
portuguesas de Leite e Nata para os vinte
principais mercados de destino.

PRINCIPAIS IMPORTADORES MUNDIAIS
Fonte: Trade Map. ITC, com base em UN COMTRADE e Eurostat (milhares $)

2 000 000

Num período de 5 anos, as exportações
portuguesas para todo o mundo diminuíram
16% em quantidade e 18% em valor.
Angola tem estado relativamente estável nas
compras a Portugal (os dados sobre 2018
confirmaram uma ligeira subida). No entanto,
Espanha (o principal mercado) tem caído de
forma sucessiva e ficou com uma diferença de
apenas 6 M€ para Angola em 2018.
O gráfico ao lado apresenta os principais
importadores mundiais destes produtos.
Alguns deles estão presentes entre os
principais mercados de destino das
exportações portuguesas, como sejam a China,
a França e o Reino Unido.
Outros, porém, não estão presentes nessa lista
ou aparecem abaixo dos 10 mais relevantes.
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Considerando os mercados de destino das exportações portuguesas, os
mercados que apresentaram maior crescimento e os principais
importadores mundiais de leite e nata, a estratégia para os mercados
para os próximo três anos será:

NC 0401

REFORÇAR / CONSOLIDAR
. São Tomé e Príncipe: sétimo principal destino das exportações
portuguesas. É um mercado pequeno, mas que tem vindo a crescer
paulatinamente. Importa consolidar.

ABRIR
. Bélgica: apenas 18° maior destino das exportações portuguesas, mas
segundo maior importador mundial. O facto de pertencer à União
Europeia pode facilitar as relações comerciais e abertura desse mercado.
. Itália: quarto maior importador mundial, mas sem grande significado,
ainda, para as exportações portuguesas. De acordo com a ANIL, a
associação do setor, Itália aplica uma legislação semelhante à de
Espanha relativa à obrigatoriedade de rotular a origem no leite e
produtos lácteos, o que poderá ser um entrave à abertura de mercado.

RECUPERAR
. Espanha: principal destino das exportações portuguesas destes
produtos, sofreu quebras sucessivas nos anos analisados e os números
de 2018 confirmaram essa retração.
. Cabo Verde: terceiro maior destino das exportações portuguesas destes
produtos. É um mercado que tem absorvido sempre acima dos 4 M€ de
euros, tendo inclusivamente ultrapassado os 6 M€ em 2017. Números
para 2018 apontaram para nova descida para 4,2 M€. Sugere-se esforço
de recuperação.

MONITORIZAR
. Angola: segundo principal destino das exportações portuguesas e com
valores relativamente estáveis de importação de Portugal deste produto.
Importa monitorizar a evolução económica para decidir sobre esforço de
reforço e consolidação.
. Síria: quarto destino das exportações portuguesas, surgindo em 2016
com valores acima dos 2 M€. Em 2018 os valores ficaram nos 1,9 M€.
Importa monitorizar para perceber se é um mercado com solidez para
manutenção e crescimento.
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Leite e nata, concentrados

ANÁLISE

Exportações, Importações e Balança Comercial
de Leite e nata, concentrados (2013-2017)

· O leite e nata (concentrados) representaram
15,31% das exportações portuguesas da NC 04.
· Representaram ainda 0,91% das exportações
portuguesas do Setor Agroalimentar e 0,10%
do total das exportações portuguesas em 2017,
totalizando os 54,18 M€ naquele ano.

Fonte: ITC, com base em UN COMTRADE e Eurostat | Unidade: milhares €
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Balança Comercial
54 186

50 160

47 482

47 511

44 393

41 087

35 478

· Portugal foi responsável por 0,30% do total
das exportações mundiais deste produto em
2017, ocupando a 33ª posição no ranking
mundial.
· Em 2017, registou-se um aumento tanto das
exportações (+ 6,67 M€) como das importações
nacionais (+ 2,83 M€). Mas ao longo do
período analisado, o saldo da balança
comercial passou de deficitário para positivo,
terminando 2017 com 18,2 M€.
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No período em análise (2013-2017), as exportações portuguesas atingiram o seu valor mais elevado (54,2 M€) no
ano de 2017 e o mais baixo (4,1 M€) em 2014. Nesse quinquénio registou-se um crescimento nas exportações,
mas os dados publicados sobre 2018 registaram uma quebra e um valor final de exportação de 44,0 M€.

Leite, laticínios, ovos e mel

NC 0402

Leite e nata, concentrados

PAÍSES DE DESTINO DAS EXPORTAÇÕES

ANÁLISE

Fonte: Trade Map. ITC, com base em UN COMTRADE e Eurostat (milhares €)

· Os cinco principais destinos das exportações
portuguesas deste produto foram, por ordem
de importância:
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- Espanha
- Holanda
- Angola
- Itália
- França
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· Em 2017, Espanha destacou-se como principal
destino das exportações portuguesas nesta
categoria de produto, mas sofreu uma leve
retração face a 2016.
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· Portugal é o 5° fornecedor Espanhol desta
categoria de produto, responsável, em 2017,
por 6,6% das suas importações.

5 000

0
Espanha

Holanda

Angola

2013

2014

2015

Itália

2016

2017

França

· A Holanda, que ocupou o 2º lugar, registou
um aumento considerável nas exportações
portuguesas durante o mesmo período (5,30
M€), mas dados para 2018 apresentaram uma
forte descida.
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ANÁLISE DAS EXPORTAÇÕES PORTUGUESAS, POR MERCADO
Fonte: Trade Map. ITC, com base em UN COMTRADE e Eurostat

Indicadores
Importadores

Valor exportado em
(milhares €)

Importância nas exportações
portuguesas desta NC (%)

Crescimento em valor, nos
últimos 5 anos (%)

Crescimento em quantidade,
nos últimos 5 anos (%)

Crescimento em valor, no
último ano (%)

Posição do país no ranking das
importações mundiais

% do país parceiro nas
importações mundiais

Espanha

15 794

29,1

0

19

0

28

1

Holanda

15 636

28,9

35

57

55

7

2,7

Angola

7 089

13,1

3

28

34

45

0,5

Itália

3 965

7,3

-16

-9

1

18

1,5

França

1 674

3,1

-13

2

-23

19

1,5

Bélgica

1 114

2,1

44

50

13

12

2,2

São Tomé e Príncipe

1 097

2

-1

13

57

178

0

Bulgária

978

1,8

5

16

12

56

0,3

China

801

1,5

95

1

11,2

Romênia

797

1,5

-5

5

7

81

0,1

Ucrânia

773

1,4

-9

0

22

162

0,02

Cabo Verde

672

1,2

12

24

-23

109

0,07

Polónia

575

1,1

-5

5

27

31

0,9

Emirados Árabes

561

1

-20

-11

0

4

4,6

Tunísia

440

0,8

-19

-10

1,083

113

0,06

Uruguai

395

0,7

167

0,02

Reino Unido

266

0,5

15

29

176

24

1,2

Suíça

245

0,5

26

52

15

119

0,06

Suécia

210

0,4

73

90

427

67

0,2

Grécia

151

0,3

-25

-13

-74

33

0,8
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Na tabela da página anterior é possível
verificar com detalhe as exportações
portuguesas de Leite e Nata, Concentrados
para os vinte principais mercados de destino.
Num período de 5 anos, as exportações
portuguesas para todo o mundo cresceram
muito mais em quantidade (23,5%) do que em
valor (2%), o que significou um decréscimo do
valor unitário exportado.

PRINCIPAIS IMPORTADORES MUNDIAIS
Fonte: Trade Map. ITC, com base em UN COMTRADE e Eurostat (milhares $)
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No mundo, houve um aumento de 16% das
importações destes produtos.
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Os dois primeiros mercados (Espanha e
Holanda) representam mais de metade das
exportações portuguesas.
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O gráfico apresenta os principais importadores
mundiais de leite e nata, concentrados.
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A Holanda está presente, assim como a China
(que também a aparece entre os principais
importadores de Portugal). Outros, porém, não
estão presentes nessa lista ou aparecem abaixo
dos 10 mais relevantes.
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Considerando os mercados de destino das exportações portuguesas, os
mercados que apresentaram maior crescimento e os principais
importadores mundiais de leite e nata, concentrados a estratégia para os
mercados para os próximo três anos será:
CONSOLIDAR
. Espanha: principal destino das exportações portuguesas desse subsetor,
mas com oscilações nas importações de Portugal. Importa reforçar e
consolidar.
. Holanda: não só é o segundo principal destino das exportações
portuguesas, como é o sétimo maior importador mundial destes
produtos. As exportações portuguesas aumentaram significativamente
entre 2014 e 2017, mas os números divulgados para 2018 apresentaram
uma retração. Importa consolidar.
RECUPERAR
. Itália: Quarto principal destino das exportações portuguesas em 2017,
tendo passado para terceiro na lista de 2018. Importações de Portugal
foram reduzidas nesse último ano (sendo que Angola ainda caiu mais do
que Itália). Importante recuperar.

NC 0402

MONITORIZAR
. Emirados Árabes Unidos: 14° principal destino das exportações
portuguesas, mas quarto maior importador mundial. Apesar do seu
potencial, é importante avaliar a estratégia devido à distância geográfica
entre os dois países e às suas especificidades fiscais.
. Colômbia: surgiu em quinto lugar como destino das exportações
portuguesas em 2018, absorvendo 2 M€. Importante monitorizar e
perceber se é um caso pontual ou se tem sustentabilidade para abertura.
. Angola: Um mercado importante para Portugal. Manteve-se acima dos
5 M€ de importações até 2016, em 2017 aumentou para 7,1 M€, mas os
dados de 2018 apresentaram uma quebra para 3,6 M€ (passando de
terceiro para quarto lugar na lista dos principais destinos). Sugere-se
monitorização da evolução da situação económica para avaliar aposta na
recuperação.
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ANÁLISE

Exportações, Importações e Balança Comercial
de Ovos de aves (2013-2017)

· Os ovos representaram 12,2% das
exportações portuguesas da NC 04.

Fonte: ITC, com base em UN COMTRADE e Eurostat | Unidade: milhares €

Exportações

· Representaram ainda 0,73% das
exportações portuguesas do Setor
Agroalimentar e 0,08% do total das
exportações portuguesas em 2017,
totalizando os 43,23 M€ nesse ano.
· Portugal foi responsável por 1,20% do
total das exportações mundiais deste
produto em 2017, ocupando a 15ª
posição no ranking mundial.
· Em 2017, registou-se um crescimento
tanto das exportações (7,10 M€) como
das importações (4,90 M€). Ao longo de
todo o período, o saldo da balança
comercial manteve-se positivo, tendo
crescido mais de 7 M€.

Importações

Balança Comercial

50 048
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27 210
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20 461
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No período em análise (2013-2017), as exportações portuguesas atingiram o seu valor mais elevado (50,0 M€) no
ano de 2015 e o menor valor (32,4 M€) em 2013. No entanto, dados publicados sobre 2018 registaram uma
descida e um valor de exportação de 37,1 M€
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PAÍSES DE DESTINO DAS EXPORTAÇÕES

ANÁLISE

Fonte: Trade Map. ITC, com base em UN COMTRADE e Eurostat (milhares €)

· Os cinco principais destinos das exportações
portuguesas deste produto foram, por ordem
de importância:

14 000

- Espanha
- Iraque
- França
- Rússia
- Arábia Saudita
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· Espanha tem-se destacado nesta categoria de
produto como o maior destino das exportações
portuguesas. Apesar de ter sofrido algumas
quebras nos últimos anos, em 2017 registou
um crescimento face ao ano anterior. Os
números publicados sobre 2018 registaram
uma nova subida, para 14,5 M€.
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· Portugal foi o segundo principal fornecedor
espanhol desta categoria de produto,
responsável por 18,5% das importações de
Espanha em 2017.
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ANÁLISE DAS EXPORTAÇÕES PORTUGUESAS, POR MERCADO
Fonte: Trade Map. ITC, com base em UN COMTRADE e Eurostat

Indicadores
Importadores

Valor exportado em
(milhares €)

Importância nas exportações
portuguesas desta NC (%)

Crescimento em valor, nos
últimos 5 anos (%)

Crescimento em quantidade,
nos últimos 5 anos (%)

Crescimento em valor, no
último ano (%)

Posição do país no ranking das
importações mundiais

% do país parceiro nas
importações mundiais

Espanha

11 699

27,1

-9

1

17

17

1,4

Iraque

6 681

15,5

142

95

238

2

10,2

França

5 361

12,4

7

11

46

8

3,2

Rússia

4 560

10,5

-8

6

-11

4

5,5

Arábia Saudita

3 493

8,1

22

1

Reino Unido

2 204

5,1

-5

-2

-18

12

2

Guiné-Bissau

1 348

3,1

6

20

42

107

0,04

Israel

1 264

2,9

262

39

0,4

Emirados Árabes

1 083

2,5

151

4

10

2,8

Congo

1 058

2,4

105

245

83

0,07

Holanda

489

1,1

Suíça

487

1,1

Alemanha

438

1

Líbia

388

Cabo Verde

362

Gambia

331

0,8

Omã

288

0,7

Moçambique

268

0,6

Bélgica

256

0,6

Lojas para Navios e Bunkers

227

0,5

-26

4

74

3

9,1

10

5

16

1,4

-24

-22

-55

1

17

0,9

42

78

75

28

0,6

0,8

34

53

27

113

0,03

-3

-44

120

0,02

70

20

1,1

60

0,2

-73

7

4,2

12,7

111

0,03

177

149
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Na tabela da página anterior é possível
verificar com detalhe as exportações
portuguesas de Ovos para os vinte principais
mercados de destino.

PRINCIPAIS IMPORTADORES MUNDIAIS
Fonte: Trade Map. ITC, com base em UN COMTRADE e Eurostat (milhares $)
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Num período de 5 anos, as exportações
portuguesas para todo o mundo cresceram em
quantidade (6%), mas decresceram em valor, o
que significou uma quebra do valor unitário
exportado.
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O Iraque surgiu na lista em 2016 e cresceu de
forma significativa em 2017. Manteve-se
próximo dos 6 M€ em 2018.
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O gráfico ao lado apresenta os principais
importadores mundiais de ovos.
Alguns deles estão presentes entre os
principais mercados de destino das
exportações portuguesas, como sejam o
Iraque, a Rússia, a França e os Emirados
Árabes.
Outros, porém, não estão presentes nessa lista
ou aparecem abaixo dos 10 mais relevantes.
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Considerando os mercados de destino das exportações portuguesas, os
mercados que apresentaram maior crescimento e os principais
importadores mundiais de ovos de aves, a estratégia para os mercados
para os próximo três anos será:
REFORÇAR / CONSOLIDAR
. Espanha: principal destino das exportações portuguesas deste produto.
Tem oscilado o valor das importações com origem em Portugal entre os
10 M€ e os 12 M€, mas os números de 2018 apresentaram uma subida
para os 14,5 M€.
. Iraque: segundo maior destino das exportações portuguesas deste
produto e segundo maior comprador mundial. Surge nas exportações
portuguesas em 2016, sobe significativamente em 2017, subida
confirmada em 2018 para um valor acima dos 5,8 M€.
. França: terceiro principal destino das exportações portuguesas desse
subsetor e oitavo maior importador mundial. Tem vindo a crescer, apesar
de algumas quebras pontuais.

NC 0407

ABRIR
. Alemanha: 13° principal destino das exportações portuguesas e maior
importador mundial. O facto de ser membro da União Europeia pode
facilitar as relações comerciais e a abertura desse mercado.
. Holanda: 11° principal destino das exportações portuguesas e terceiro
maior importador mundial. O facto de ser membro da União Europeia
pode facilitar as relações comerciais e a abertura desse mercado.
. Bélgica: 19° principal destino das exportações portuguesas e sétimo
maior importador mundial. O facto de ser membro da União Europeia
pode facilitar as relações comerciais e a abertura desse mercado.
MONITORIZAR
. Rússia: quarto principal destino das exportações portuguesas deste
produto e quarto maior importador mundial. Reduziu as importações de
8,0 M€ em 2014 para 4, 4 M€ em 2018. Importante avaliar relação com
o mercado e esforço de recuperação.
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ANÁLISE

Exportações, Importações e Balança Comercial
de Queijos e requeijão (2013-2017)

. Os queijos e requeijão representaram 11,35%
das exportações portuguesas da NC 04.
. Representaram ainda 0,67% das exportações
portuguesas do Setor Agroalimentar e 0,07%
do total das exportações portuguesas em 2017,
totalizando os 40,2 M€ naquele ano.
. Os dados disponibilizados sobre 2018
apresentaram uma redução das exportações
em cerca de 2 M€.

· Portugal foi responsável por 0,10% do total
das exportações mundiais desse produto em
2017, ocupando a 42ª posição no ranking
mundial.
· No período analisado, o crescimento das
importações de Queijo e requeijão foi superior
aos das exportações, agravando o défice da
balança comercial em aproximadamente 34 M€.

Fonte: ITC, com base em UN COMTRADE e Eurostat | Unidade: milhares €

Exportações

Importações

Balança Comercial

185 225
146 199

162 852

43 867

35 182

2013
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-118 985

40 163

39 868

39 315

2014

-111 017

157 791

164 322

2016

-118 476

2017

-124 454
-145 062

No período em análise, as exportações portuguesas foram subindo gradualmente (apesar de um pico em 2014),
desde os 35,2 M€ em 2013 até aos 40,2 M€ em 2017. Dados publicados sobre 2018 registaram uma descida das
exportações, para os 38,0 M€.
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PAÍSES DE DESTINO DAS EXPORTAÇÕES

ANÁLISE

Fonte: Trade Map. ITC, com base em UN COMTRADE e Eurostat (milhares €)

· Os cinco principais destinos das exportações
portuguesas deste produto foram, por ordem
de importância:

20 000

- Angola
- Espanha
- EUA
- França
- Suíça

15 000

· Angola destacou-se como o principal destino
das exportações portuguesas desta categoria
de produto, registrando um leve crescimento
em 2017 (para 11,7 M€). No entanto, os dados
de 2018 confirmaram uma descida para os
9,3 M€.

10 000

5 000

· Portugal foi o principal fornecedor angolano
desta categoria de produto, responsável por
73,1% das importações do país em 2015
(últimos dados disponíveis).
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. Espanha, EUA, França e Suíça fecham o top 5,
embora com evoluções distintas.
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ANÁLISE DAS EXPORTAÇÕES PORTUGUESAS, POR MERCADO
Fonte: Trade Map. ITC, com base em UN COMTRADE e Eurostat

Indicadores
Importadores

Valor exportado em
(milhares €)

Importância nas exportações
portuguesas desta NC (%)

Crescimento em valor, nos
últimos 5 anos (%)

Crescimento em quantidade,
nos últimos 5 anos (%)

Crescimento em valor, no
último ano (%)

Posição do país no ranking das
importações mundiais

% do país parceiro nas
importações mundiais

Angola

11 684

29,1

-11

-6

14

88

0,06

Espanha

6 573

16,4

0

5

15

9

3,8

EUA

3 323

8,3

0

5

-5

7

4,1

França

2 999

7,5

-2

1

-31

4

5,7

Suíça

2 748

6,8

11

21

31

19

1,3

Marrocos

1 964

4,9

118

-11

50

0,3

Lojas para Navios e Bunkers

1 348

3,4

23

37

80

114

0,03

Canadá

1 291

3,2

-3

1

-19

28

0,8

Cabo Verde

1 206

3

15

20

29

126

0,02

Luxemburgo

1 152

2,9

1

4

9

26

0,9

Polónia

963

2,4

13

23

47

23

1,1

Reino Unido

772

1,9

21

26

-39

2

6,7

Bélgica

649

1,6

-6

-3

23

6

4,7

Alemanha

567

1,4

2

6

-55

1

14

Moçambique

534

1,3

-17

-13

6

136

0,02

Brasil

472

1,2

-20

-13

61

37

0,5

Dinamarca

436

1,1

118

238

82

21

1,2

Holanda

218

0,5

-32

-11

-25

5

4,7

São Tomé e Príncipe

185

0,5

3

8

-10

194

0

Palestina

143

0,4

112

0,03
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Na tabela da página anterior é possível
verificar com detalhe as exportações
portuguesas de Queijos e Requeijão para os
vinte principais mercados de destino.

PRINCIPAIS IMPORTADORES MUNDIAIS
Fonte: Trade Map. ITC, com base em UN COMTRADE e Eurostat (milhares $)
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Num período de 5 anos, as exportações
portuguesas para todo o mundo cresceram em
quantidade (3%), mas reduziram em valor
(também 3%), o que significou um decréscimo
do valor unitário exportado.
Uma nota relevante é que, em todo o mundo,
as importações aumentaram 3% em valor.
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O gráfico apresenta os principais importadores
mundiais de queijos e requeijão.
Alguns deles estão presentes entre os
principais mercados de destino das
exportações portuguesas, como sejam a
França, Espanha e os EUA.
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Outros, porém, não estão presentes nessa lista
ou aparecem abaixo dos 10 mais relevantes.
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Considerando os mercados de destino das exportações portuguesas, os
mercados que apresentaram maior crescimento e os principais
importadores mundiais de Queijos e requeijão, a estratégia para os
mercados para os próximo três anos será:
REFORÇAR / CONSOLIDAR
. Espanha: segundo principal destino das exportações portuguesas e
nono maior importador mundial dessa categoria de produto. As
exportações de Portugal estão a crescer de forma sustentada e em 2018
atingiram os 7,5 M€
. França: quarto principal destino das exportações portuguesas e quarto
maior importador mundial. O valor de exportação vai oscilando em torno
dos 3,5 M€. As comunidades portuguesas em França terão aqui um
papel importante, mas importa reforçar e consolidar.
. Suíça: quinto principal destino das exportações portuguesas, a subir de
forma constante desde 2013. 2018 confirmou esse crescimento.
. Canadá: Do oitavo lugar de 2017 subiu para sexto em 2018. Os valores
de exportação rondam os 1,5 M€ e poderão ser reforçados.
RECUPERAR
. EUA: sétimo maior importador mundial, mas de terceiro principal
destino das exportações portuguesas em 2017, deverá passar para
quinto. De acordo com a ANIL, a aplicação de tarifas pelos EUA poderá
condicionar fortemente o mercado nos próximos anos.

NC 0406

ABRIR
. Alemanha: maior importador mundial, mas apenas o 12º destino das
exportações portuguesas
MONITORIZAR
. Angola: principal destino das exportações portuguesas. Em 2014
chegou aos 17 M€ de importações de Queijo e requeijão de Portugal,
mas 2018 ficou-se pelos 9,3 M€, descendo dos 11,7 M€ de 2017. É
importante monitorizar a evolução da economia e avaliar esforço de
recuperação.
. Reino Unido: segundo maior importador mundial e 13º país de destino
das exportações portuguesas. Importa acompanhar evolução do Brexit e
avaliar abertura.
. Itália: terceiro maior importador mundial, mas apenas 23º importador
dos produtos portugueses. Sugere-se monitorização para avaliar
abertura.
. Marrocos: Foi o quarto maior importador de Portugal em 2016, mas
tem vindo a descer nas compras ao nosso país (10º lugar em 2018). Será
importante monitorizar e avaliar esforço de recuperação.
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ANÁLISE

Exportações, Importações e Balança Comercial
de Mel (2013-2017)

. O mel representou 4,71% das exportações
portuguesas da NC 04.

Fonte: ITC, com base em UN COMTRADE e Eurostat | Unidade: milhares €

Exportações

. Representou ainda 0,28% das exportações
portuguesas do Setor Agroalimentar e 0,03%
do total das exportações portuguesas em 2017.

Importações

Balança Comercial

16 679
15 086
13 399

. Dados publicados sobre 2018 apresentaram
uma quebra muito significativa das
exportações.
· Portugal foi responsável por 0,8% do total das
exportações mundiais deste produto em 2017
e 0,5% em 2018.

11 501
9 650
8 351
6 259

5 593

· Apesar do crescimento das importações, o
saldo da Balança Comercial ainda é positivo.

2013

1 898

1 502

666

· No período em análise (2013-2017), as
exportações portuguesas atingiram o seu valor
mais elevado (16,679 M€) no ano de 2017 e o
menor valor (6,259 M€) em 2013.

7 885

6 849

2014

2015

2016

1 593

2017

-1 765

As exportações portuguesas de mel cresceram de forma consistente entre 2013 e 2017, ano em que atingiram os
16,7 M€. No entanto, os dados divulgados para 2018 registaram uma quebra significativa, totalizando um valor
de exportação de 8,8 M€ no final do ano.
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PAÍSES DE DESTINO DAS EXPORTAÇÕES

ANÁLISE

Fonte: Trade Map. ITC, com base em UN COMTRADE e Eurostat (milhares €)

. Os cinco principais destinos das exportações
portuguesas deste produto foram, por ordem
de importância:

10 000

- Espanha
- Alemanha
- França
- Angola
- Bélgica

8 000

6 000

. Espanha destacou-se, de forma consistente,
como o principal destino das exportações
portuguesas nesta categoria de produto.
Portugal foi, aliás, o segundo principal
fornecedor espanhol deste produto,
responsável por 12,3% das importações
espanholas em 2017.

4 000

2 000

. No entanto, os dados divulgados para 2018
apresentaram uma quebra das exportações
para Espanha para 5,3 M€.
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Bélgica

. Outro mercado com uma quebra significativa
entre 2017 e 2018 é a Alemanha.
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ANÁLISE DAS EXPORTAÇÕES PORTUGUESAS, POR MERCADO
Fonte: Trade Map. ITC, com base em UN COMTRADE e Eurostat

Indicadores
Importadores

Valor exportado em
(milhares €)

Importância nas exportações
portuguesas desta NC (%)

Crescimento em valor, nos
últimos 5 anos (%)

Crescimento em quantidade,
nos últimos 5 anos (%)

Crescimento em valor, no
último ano (%)

Posição do país no ranking das
importações mundiais

% do país parceiro nas
importações mundiais

Espanha

8 822

52,9

64

107

39

9

3,3

Alemanha

3 841

23

7

8

21

2

12,1

França

1 880

11,3

8

22

91

5

5,6

Angola

453

2,7

-11

-9

-15

83

0,02

Bélgica

408

2,4

-4

0

-58

8

3,4

Reino Unido

362

2,2

154

191

431

4

5,6

EUA

299

1,8

11

10

33

1

24,3

Polónia

166

1

207

72

-61

12

2,3

Cabo Verde

112

0,7

5

10

-2

106

0,01

Canadá

95

0,6

14

13

75

17

1,4

Macau, China

55

0,3

81

65

82

58

0,06

Luxemburgo

54

0,3

40

63

65

57

0,07

Dinamarca

27

0,2

10

60

21

0,9

Irlanda

22

0,1

525

23

0,7

Suíça

20

0,1

6

7

77

15

1,6

Japão

19

0,1

3

0

-24

3

6,1

Moçambique

15

0,1

-31

-26

-58

118

0

China

7

0

-38

-40

-85

6

3,9

São Tomé e Príncipe

6

0

12

0

17

176

0

Timor-Leste

4

0

47

-33

157

0
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Na tabela da página anterior é possível
verificar com detalhe as exportações
portuguesas de Mel para os vinte principais
mercados de destino.

PRINCIPAIS IMPORTADORES MUNDIAIS
Fonte: Trade Map. ITC, com base em UN COMTRADE e Eurostat (milhares $)

600 000

Num período de 5 anos, as exportações
portuguesas para todo o mundo cresceram
mais em quantidade (45%) do que em valor
(21%), o que significou um decréscimo do
valor unitário exportado.
A maioria dos mercados para os quais
Portugal exporta têm alguma relação cultural
com Portugal (ou histórica ou através da
presença de comunidades portuguesas).
O gráfico ao lado apresenta os principais
importadores mundiais de mel.
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Alguns deles estão presentes entre os principais
mercados de destino das exportações
portuguesas, como a Espanha, a Alemanha, a
França, os EUA, o Reino Unido e a Bélgica.
Outros, porém, não estão presentes nessa lista
ou aparecem abaixo dos 10 mais relevantes.

0
EUA

Alemanha

Japão

Reino Unido

França

China

Itália

Bélgica

Espanha

Arábia
Saudita

Leite, laticínios, ovos e mel
Mel

Considerando os mercados de destino das exportações portuguesas, os
mercados que apresentaram maior crescimento e os principais
importadores mundiais de Mel, a estratégia para os mercados para os
próximo três anos será:
REFORÇAR / CONSOLIDAR
. França: quinto maior importador mundial de mel e terceiro principal
destino das exportações portuguesas (dados de 2018 apresentaram uma
subida de França para o segundo lugar). Importa Reforçar e consolidar.
. Bélgica: oitavo maior importador mundial e quinto principal destino das
exportações portuguesas (subiu para quarto em 2018). Tem oscilado nas
compras e interessa reforçar e consolidar.
. EUA: maior importador mundial de mel e sétimo principal destino das
exportações portuguesas que são baixas e têm oscilado.
RECUPERAR
. Espanha: nono maior importador mundial e principal destino das
exportações portuguesas. Após um período de forte crescimento (20152017), reduziu significativamente as compras a Portugal.
. Alemanha: segundo maior importador mundial. Foi, durante alguns
anos, o terceiro maior comprador a Portugal mas as importações caíram
de forma abrupta em 2018 (de acordo com os dados entretanto
divulgados).

NC 0409

MONITORIZAR
. Angola: de quarto maior importador de Portugal em 2017, passou para
sexto em 2018. As compras a Portugal estão a cair de forma constante
desde 2014. É importante monitorizar a evolução da economia e avaliar
esforço de recuperação.
. Reino Unido: quarto maior importador mundial. De sexto principal
mercado de destino do mel português, em 2017, passou para terceiro
em 2018. Importa acompanhar evolução do Brexit e avaliar reforço e
consolidação.
. Japão: terceiro maior importador mundial. Interessa acompanhar para
avaliar abertura.
. China: sexto maior importador mundial. Interessa acompanhar para
avaliar abertura.
. Itália: sétimo maior importador mundial. Interessa acompanhar para
avaliar abertura.
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Ovos sem casca

ANÁLISE

Exportações, Importações e Balança Comercial
de Ovos sem casca (2013-2017)

· Os ovos sem casca representaram 4,1% das
exportações portuguesas da NC 04.
· Representaram ainda 0,24% das exportações
portuguesas do Setor Agroalimentar e 0,03%
do total das exportações portuguesas em 2017.
· Portugal foi responsável por 1,5% do total das
exportações mundiais deste produto,
ocupando a 13ª posição no ranking mundial.

Fonte: ITC, com base em UN COMTRADE e Eurostat | Unidade: milhares €

Exportações

Balança Comercial
14 567

13 576

13 022

13 157

12 566
11 205

14 685

11 986

9 863

9 771

. Como se verá mais à frente, Espanha lidera
destacadíssima a lista dos países de destino das
exportações portuguesas.
· As importações de Ovos sem casca
encontravam-se abaixo dos valores de
exportação, em 2013. No entanto, no período
em análise aumentaram a uma taxa superior à
da registada nas exportações, tendo terminado
o período num valor superior e, como tal,
tornando a balança comercial negativa.

Importações

3 713

3 251

1 952
580
2013

2014

2015

2016

2017 - 118

As exportações portuguesas de Ovos sem casca têm oscilado ligeiramente, mas no total do período analisado
(2013-2017) aumentaram cerca de 1,5 M€. Dados publicados sobre 2018 registaram uma nova subida do valor
exportado que deverá ser confirmado nos 15,2 M€.
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PAÍSES DE DESTINO DAS EXPORTAÇÕES

ANÁLISE

Fonte: Trade Map. ITC, com base em UN COMTRADE e Eurostat (milhares €)

. Os cinco principais destinos das exportações
portuguesas deste produto foram, por ordem
de importância:

14 000

- Espanha
- Suíça
- Navios e Bunkers
- Luxemburgo
- França
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. Espanha destacou-se, de forma consistente,
como o principal destino das exportações
portuguesas. Em 2017 foi responsável por
receber 94% do total exportado por Portugal
(nesse ano, Portugal foi o principal fornecedor
espanhol deste produto, responsável por 32%
das importações do país).
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. Dados para 2018 mostraram uma quase
manutenção do valor exportado para Espanha,
mas um aumento do valor exportado para
França que se deverá tornar o segundo
mercado.
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Os dados das páginas anteriores e o gráfico ao
lado (dos principais importadores mundiais de
ovos sem casca), permitem sugerir a abordagem
dos seguintes mercados:

PRINCIPAIS IMPORTADORES MUNDIAIS
Fonte: Trade Map. ITC, com base em UN COMTRADE e Eurostat (milhares $)

200 000

. Espanha: o principal mercado de Portugal e
oitavo maior importador mundial. Será um
mercado para reforço e consolidação.
. França: terceiro maior importador mundial e
segundo mercado para Portugal em 2018, após
as exportações portuguesas terem crescido de
0,07 M€ para 0,69 M€. Importa reforçar e
consolidar.
. Suíça: será o terceiro principal mercado de
destino das exportações portuguesas em 2018
(depois de ser segundo em 2017). Portugal mais
do que duplicou as vendas para a Suíça entre
2014 e 2018, pelo que importa avaliar
possibilidade de reforço das vendas.
. Alemanha: maior importador mundial, mas para
o qual não existiram, desde 2015, quaisquer
exportações de Portugal. Importa avaliar
abertura, juntamente com Holanda, Bélgica,
Itália, Dinamarca e Suécia.
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NC 19

Preparações à base de cereais e farinhas e Pastelaria

ANÁLISE
. O capítulo que engloba a NC 19 Preparações à base de cereais, de
farinhas, amidos, féculas ou leite e
produtos de pastelaria foi o sétimo mais
relevante nas exportações
agroalimentares portuguesas no ano de
2017, representando 5,52% . No total das
exportações portuguesas, o peso desta NC
foi de 0,60%, atingindo, em valor absoluto,
os 328,9 milhões de euros.
. Dados de 2018 mostraram um aumento
de 36,1 M€ o que significa que o total
acumulado de crescimento das
exportações, entre 2013 e 2018 chegou
muito perto dos 60 M€.
. Paralelamente, as importações nacionais
têm crescido também de forma
consistente e a um nível mais elevado do
que as exportações, o que agravou o saldo
da Balança Comercial que já era negativo.
. Portugal foi responsável em 2017 por
0,50% das exportações mundiais desta NC,
ocupando o 34º lugar no ranking.

Exportações, Importações e Balança Comercial
de Preparações à base de cereais, de farinhas, amidos,
féculas ou leite; produtos de pastelaria (2013-2017)
Fonte: ITC, com base em UN COMTRADE e Eurostat | Unidade: milhares €

Exportações

459 371

459 763

2013

2014

-166 577

Balança Comercial

467 407

2015

-158 978

490 824

2016

-165 505

523 702

328 901

309 568

301 902

300 785

292 794

Importações

2017

-181 256

-194 801

No período em análise, as exportações portuguesas foram aumentando de forma consistente, atingindo o seu
valor mais elevado em 2017 (328,9 M€). Os dados divulgados sobre 2018 mostraram uma nova subida e um
valor de exportação a atingir os 351,8 M€.

NC 19

Preparações à base de cereais e farinhas e Pastelaria

ANÁLISE

PAÍSES DE DESTINO DAS EXPORTAÇÕES
Fonte: Trade Map. ITC, com base em UN COMTRADE e Eurostat

Entre os dez principais mercados de exportação
da NC 19 - Preparações à base de cereais, de
farinhas, amidos, féculas ou leite e produtos de
pastelaria estão oito países europeus, aos quais
se juntam Angola e os EUA. Espanha lidera o
grupo com 34,6% das exportações
portuguesas. Os cinco primeiros mercados
representam quase dois terços do total.
· Espanha foi o principal destino das
exportações portuguesas deste segmento,
representando 34,6% do total do valor
exportado em 2017. As exportações para
Espanha terão dado salto positivo em 2018,
para 130,1 M€.
· França recebeu 10% das exportações
portuguesas. Em 2018 cresceu cerca de meio
milhão de euros.
· As exportações para Angola cresceram 6%
entre 2016 e 2017, mas caíram cerca de 1,5 M€
em 2018.

. O Reino Unido terá comprado mais quase 8
M€, ultrapassando Angola nesta lista.

Indicadores

Importadores

Importância nas
Crescimento em valor,
Posição do país no
Valor exportado em
exportações
Crescimento em valor,
% do país parceiro nas
nos
ranking das
(milhares €)
portuguesas desta NC
no último ano (%)
importações mundiais
últimos 5 anos (%)
importações mundiais
(%)

Espanha

113 889

34,6

-6

-5

10

2

França

33 008

10

-4

21

5

5,4

Angola

31 724

9,6

-12

6

63

0,3

Reino Unido

22 904

7

9

48

4

5,7

Holanda

13 450

4,1

-3

68

7

3,6

EUA

12 911

3,9

61

28

1

10,4

Grécia

8 576

2,6

38

-10

39

0,5

Alemanha

8 461

2,6

-12

12

3

6,8

Itália

6 399

1,9

-17

-17

9

2,3

Suécia

5 921

1,8

206

10

22

1,1

Dados divulgados para 2018 indicam que os crescimentos mais relevantes foram em Espanha e no Reino
Unido. Alemanha e Itália também cresceram, mas com valores absolutos mais baixos. Um mercado que tem
crescido de forma sustentada e que entrou no top 10 em 2018 foi Cabo Verde (6,0 M€ em 2018, após 5,3 M€
em 2017 ou, recuando mais um pouco, 3,9 M€ em 2014).
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PRINCIPAIS MERCADOS (EM VALOR)

CRESCIMENTO DAS EXPORTAÇÕES (EM %)

Fonte: Trade Map. ITC, com base em UN COMTRADE e Eurostat (milhares €)

Fonte: Trade Map. ITC, com base em UN COMTRADE e Eurostat

120 000

300

100 000

250

80 000

200

60 000
150

40 000
100
20 000

50
0
0
Eslovénia Suécia

Estónia

Perú

Líbano

China

EUA

Coreia do
Sul

Omã

Australia

Espanha destaca-se, realmente, como destino das exportações portuguesas deste segmento. A Eslovénia e a Suécia registaram taxas de crescimento muito elevadas, entre
2013 e 2017. A lista de países com maiores crescimentos nas compras a Portugal tem representantes de várias regiões do globo e de quatro continentes.
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PRINCIPAIS PRODUTOS DO SEGMENTO
Fonte: Trade Map. ITC, com base em UN COMTRADE e Eurostat

Indicadores
Código Pautal (NC)

Designação dos produtos

Peso relativo no total
das exportações
portuguesas

Peso relativo no Setor
Agroalimentar

Peso relativo nesta NC
(ou Segmento)

Peso relativo nas
exportações
mundiais

Posição entre os
exportadores
mundiais

Setor Agroalimentar

10,83%

-

-

-

-

Preparações à base de cereais, de farinhas, amidos, féculas ou leite; produtos de
pastelaria

0,60%

5,52%

-

0,40%

43

1905

Produtos de padaria, pastelaria ou da indústria de bolachas e biscoitos, mesmo
adicionados de cacau;

0,40%

3,66%

66,31%

0,80%

25

1901

Extratos de malte; preparações alimentícias de farinhas, grumos, sêmolas, amidos,
féculas ou de extratos de malte

0,13%

1,19%

21,64%

0,40%

33

1904

Produtos à base de cereais, obtidos por expansão ou por torrefação (por exemplo,
flocos de milho - corn flakes); cereais (exceto milho) em grãos ou sob a forma de flocos
ou de outros grãos trabalhados

0,04%

0,36%

6,53%

0,50%

28

1902

Massas alimentícias, mesmo cozidas ou recheadas (de carne ou de outras substâncias)
ou preparadas de outro modo, tais como esparguete, macarrão, aletria, lasanha,
nhoque, raviole e canelone; cuscuz, mesmo preparado

0,03%

0,30%

5,47%

0,20%

42

1903

Tapioca e seus sucedâneos preparados a partir de féculas, em flocos, grumos, grãos,
pérolas ou formas semelhantes ....

0,00%

0,00%

0,05%

0,20%

22

Total

Total 19

Analisando cada uma destas posições pautais a 4 dígitos, com mais algum detalhe, conclui-se de imediato a relevância dos Produtos de padaria, Pastelaria e Biscoitos nas
suas exportações (valem cerca de dois terços do total). Seguem-se os Extratos de malte, os Produtos a base de cereais e as Massas alimentícias.
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ALGUNS DADOS RELEVANTES DA ANÁLISE DA TABELA ANTERIOR
•

Os Produtos de padaria, pastelaria, bolachas e biscoitos (NC 1905)
representam 66,3% das exportações deste segmento. Dados para
2018 mostraram que esse peso aumentou para os 68%.

•

Os extratos de malte e preparações alimentícias com farinhas
(NC1901) representaram 21,64% das exportações desse segmento,
os produtos à base de cereais (NC 1904) 6,53% e as massas
alimentícias (NC 1902) 5,47%. O restantes produtos tiveram uma
relevância muito baixa.

•

•

Nos últimos cinco anos, registou-se um aumento de 5% da procura
mundial pelos extratos de malte e preparações alimentícias com
farinha e de 8% na tapioca e seus subprodutos (NC 1903), 4% pelos
produtos de padaria, pastelaria, bolachas e biscoitos, 3% pelas
massas alimentícias e 2% pelos produtos à base de cereais.
A percentagem de Portugal nas exportações mundiais destes
produtos não foi superior a 1% em nenhum caso. O maior peso foi
0,8% nos Produtos de padaria, pastelaria, bolachas e biscoitos,
colocando Portugal como 25ª maior exportador mundial.

•

Dados para 2018 mostraram que, entre 2014 e 2018 Portugal
aumentou as suas exportações para o mundo em 3%, enquanto o
mundo aumentou as importações em apenas 1%. Isso significa que
nesse período Portugal conseguiu aumentar a sua quota de
mercado.

•

No caso dos Produtos de padaria, pastelaria, bolachas e biscoitos,
Portugal também conquista quota de mercado, tendo crescido 5%
nas exportações em valor, enquanto que as importações mundiais
cresceram, também em valor, 4%.

•

Portugal só tem um saldo da balança comercial positivo no Extratos
de Malte. Em todos os outros esse saldo é negativo.

•

O preço unitário médio mais elevado, nos dez principais países de
exportação, é conseguido nos EUA, enquanto o mais baixo é atingido
na Polónia e Espanha.

•

Alargada a lista de mercados, o preço médio é também elevado na
Coreia do Sul, Israel e Austrália. Na Europa é a Áustria que está
disponível para pagar um preço mais elevado.
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Padaria, pastelaria, bolachas e biscoitos

ANÁLISE

Exportações, Importações e Balança Comercial
de Produtos de padaria, pastelaria, bolachas
e biscoitos (2013-2017)

. Tal como atrás referido, este conjunto de
produtos representou cerca de dois terços das
exportações portuguesas da NC 19.
. Representou ainda 3,66% das exportações
portuguesas do Setor Agroalimentar e 0,40%
do total das exportações portuguesas em 2017,
totalizando os 218,1 M€ naquele ano.
. Dados para 2018, registaram um novo
crescimento, superior a 20 M€.

. Portugal foi responsável por 0,70% do total
das exportações mundiais deste produto em
2017, ocupando a 27ª posição no ranking
mundial.
. No período em análise, as importações têm
também aumentado, mantendo o saldo da
balança comercial negativo. Ainda assim, houve
uma recuperação de cerca de 7,4 M€.

Fonte: ITC, com base em UN COMTRADE e Eurostat | Unidade: milhares €

Exportações

294 594

289 966

2013

-118 300

Balança Comercial

295 918

2014

-106 865

317 095

2015

-108 231

329 004

218 101

203 707

187 687

183 101

176 294

Importações

2016

-113 388

2017

-110 903

Ao longo do período em análise, as exportações portuguesas de Produtos de padaria, pastelaria, bolachas e
biscoitos subiram de forma consistente. Dados publicados sobre 2018 confirmaram para uma nova subida e um
valor de exportação de 237,2 M€. Pela sua relevância, as exportações destes produtos influenciam a evolução de
todo o segmento da NC 19.
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PAÍSES DE DESTINO DAS EXPORTAÇÕES

ANÁLISE

Fonte: Trade Map. ITC, com base em UN COMTRADE e Eurostat (milhares €)

. Os cinco principais destinos das exportações
portuguesas deste produto foram, por ordem de
importância:

100 000

- Espanha
- França
- Reino Unido
- EUA
- Angola
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40 000

. Apesar de ter registado uma leve queda em 2017,
Espanha tem-se destacado como o principal destino
das exportações portuguesas nesta categoria de
produto.

20 000

. Portugal foi o quinto principal fornecedor
espanhol, responsável por 8,6% das suas
importações em 2017.
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Angola

. Os dados divulgados para 2018 mostraram uma
troca de lugares entre França e o Reino Unido. Já os
EUA e Angola mantiveram estabilizados os valores
de importação de Portugal.
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ANÁLISE DAS EXPORTAÇÕES PORTUGUESAS, POR MERCADO
Fonte: Trade Map. ITC, com base em UN COMTRADE e Eurostat, 2018

Indicadores
Importadores

Valor exportado em
(milhares €)

Importância nas exportações
portuguesas desta NC (%)

Crescimento em valor, nos
últimos 5 anos (%)

Crescimento em quantidade,
nos últimos 5 anos (%)

Crescimento em valor, no
último ano (%)

Posição do país no ranking das
importações mundiais

% do país parceiro nas
importações mundiais

Espanha

87 694

36,7

43 678

-1,0

-1,0

20,0

9,0

Reino Unido

29 142

12,2

12 742

27,0

21,0

39,0

2,0

França

27 238

11,4

10 216

3,0

2,0

2,0

4,0

EUA

12 075

5,1

3 064

72,0

61,0

3,0

1,0

Angola

11 970

5,0

5 296

-9,0

-5,0

5,0

86,0

Alemanha

7 560

3,2

2 446

-10,0

-8,0

17,0

3,0

Itália

6 940

2,9

2 246

-5,0

-7,0

21,0

8,0

Holanda

5 279

2,2

2 517

17,0

16,0

-13,0

6,0

Brasil

4 799

2,0

1 791

29,0

39,0

48,0

58,0

Polónia

4 716

2,0

2 478

9,0

19,0

8,0

18,0

Irlanda

3 239

1,4

1 794

13,0

15,0

-7,0

13,0

Austrália

2 996

1,3

754

69,0

69,0

13,0

12,0

Canadá

2 347

1,0

1 657

5,0

13,0

-4,0

5,0

Bélgica

2 244

0,9

1 029

-11,0

-8,0

-10,0

7,0

Suíça

2 222

0,9

679

8,0

8,0

3,0

15,0

Coreia do Sul

2 176

0,9

438

85,0

66,0

19,0

27,0

Cabo Verde

2 104

0,9

889

19,0

18,0

41,0

178,0

Israel

1 999

0,8

467

21,0

14,0

32,0

40,0

Luxemburgo

1 875

0,8

815

8,0

10,0

-11,0

48,0

Japão

1 792

0,8

546

12,0

7,0

27,0

21,0
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Na tabela da página anterior é possível
verificar com detalhe as exportações
portuguesas de Produtos de padaria,
pastelaria, bolachas e biscoitos para os vinte
principais mercados de destino.

PRINCIPAIS IMPORTADORES MUNDIAIS
Fonte: Trade Map. ITC, com base em UN COMTRADE e Eurostat (milhares $)

6 000 000

Num período de 5 anos, as exportações
portuguesas para todo o mundo cresceram
mais em valor (5%) do que em quantidade
(4%), o que significou um aumento do valor
unitário exportado.
4 000 000

Além disso, as exportações portuguesas, em
valor, cresceram mais do que as importações
mundiais, o que significa que Portugal
conquistou quota de mercado.
O gráfico ao lado apresenta os principais
importadores mundiais.

Alguns deles estão presentes entre os
principais mercados de destino das
exportações portuguesas, como o caso dos
EUA, da Holanda, do Reino Unido, da
Alemanha, de Itália, da França e de Espanha.
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Considerando os mercados de destino das exportações portuguesas, os
mercados que apresentaram maior crescimento e os principais
importadores mundiais de Produtos de padaria, pastelaria, bolachas e
biscoitos, a estratégia sugerida para os mercados será:
REFORÇAR / CONSOLIDAR
. Espanha: décimo maior importador mundial deste produto e principal
destino das exportações portuguesas. As exportações têm oscilado, mas
subiram no total do período. Importa consolidar e procurar um aumento
do valor médio unitário.
. França: quarto maior importador mundial e terceiro principal destino
das exportações portuguesas (dados de 2018 mostraram o Reino Unido
a ultrapassar França). Sugere-se reforço e consolidação.
. EUA: maior importador mundial destes produtos e quarto principal
destino das exportações portuguesas. De 1,7 M€ de importações em
2014 estabilizou nos 12 M€ em 2017 e 2018. Importa consolidar.
. Holanda, Bélgica e Itália: ocupam as 6ª, 7ª e 8ª posições mundiais na
importação destes produtos e estão entre os principais destinos das
exportações portuguesas. Os valores de exportação vão oscilando.
RECUPERAR
. Alemanha: terceiro maior importador mundial e sexto mercado de
destino das exportações portuguesas. Já valeu 9,5 M€, mas tem
comprado entre 6,5 M€ e 7,5 M€ entre 2016 e 2018.

NC 1905

MONITORIZAR
. Angola: quinto maior destino das exportações portuguesas. Tem vindo a
reduzir o seu peso, mas ainda assim estabilizado um pouco abaixo dos 12
M€. Importa monitorizar a evolução económica para decidir sobre
esforço de recuperação.
. Cabo Verde: nono maior destino das exportações portuguesas desse
produto. Não aparece na lista de principais importadores. Os valores de
exportação são baixos, mas importa monitorizar para avaliar reforço.
. Reino Unido: segundo maior importador mundial e segundo maior
comprador a Portugal. As exportações portuguesas têm vindo a crescer
de forma consistente e em 2018 mais do que triplicaram o valor face a
2014. Sugere-se monitorização da evolução do Brexit, para decidir
reforço na promoção.
. Brasil, Polónia, Irlanda e Austrália: Já compram a Portugal entre 3 M€ e
5 M€ anualmente e têm vindo a crescer. Importa avaliar potencial para
apostar no reforço e consolidação.
. China: O único grande comprador mundial desta NC fora dos top das
exportações portuguesas. Importa monitorizar para avaliar abertura.
. Outros: Conjunto de mercados interessantes para acompanhar, para os
quais Portugal exporta entre 1,5 M€ e 2,5 M€ e que têm vindo a crescer
paulatinamente, como o caso do Canadá (um dos grandes importadores
mundiais), Suíça, Coreia do Sul, Cabo verde, Israel, Luxemburgo e Japão.
A Áustria é o país na Europa que paga o valor unitário mais elevado.
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ANÁLISE

Exportações, Importações e Balança Comercial de
Preparações alimentícias de farinhas (2013-2017)

. Este conjunto de produtos representou
21,64% das exportações portuguesas da NC 19.
· Representou ainda 1,19% das exportações
portuguesas no Setor Agroalimentar e 0,13%
do total das exportações portuguesas em 2017,
totalizando os 71,2 M€ naquele ano.

Fonte: ITC, com base em UN COMTRADE e Eurostat | Unidade: milhares €

Exportações
89 451

Balança Comercial

85 627
77 424

73 740

69 937

71 171

66 371

· Dados publicados sobre 2018 apresentaram
uma ligeira descida nas exportações. Ainda
assim, Portugal foi responsável por 0,40% do
total das exportações mundiais deste produto,
ocupando a 33ª posição no ranking mundial.
· As exportações portuguesas, no período
analisado desceram de forma significativa. As
importações também caíram, mas num valor
absoluto inferior, pelo que o saldo da balança
comercial, apesar de permanecer positivo,
recuou mais de 7 M€.

Importações

66 005

64 134

60 696

15 711

15 690

11 053

7 037

5 309
2013

2014

2015

2016

2017

O valor das exportações portuguesas decresceu ao longo do período analisado, de 89,5 M€ para 71,2 M€ em
2017, tendo tido o seu valor mais baixo em 2016 (66,0 M€). Os dados divulgados sobre 2018 registaram um valor
de exportação de 70,2 M€
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Fonte: Trade Map. ITC, com base em UN COMTRADE e Eurostat (milhares €)

· Os cinco principais destinos das
exportações portuguesas deste produto
foram, por ordem de importância:

40 000

- Espanha
- Angola
- Grécia
- Holanda
- Suécia

30 000

· Espanha tem vindo a decair nas compras
a Portugal, mas continuou a ser o principal
destino das exportações portuguesas nessa
categoria de produto. Em 2018 verificou-se
um aumento de 1 M€.

20 000

· Portugal foi o quarto principal fornecedor
espanhol desta categoria de produto,
responsável por 7,1% das importações
espanholas em 2017.
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. Os restantes quatro países compraram
menos a Portugal, em 2018, sendo a
quebra mais acentuada na Grécia.
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ANÁLISE DAS EXPORTAÇÕES PORTUGUESAS, POR MERCADO
Fonte: Trade Map. ITC, com base em UN COMTRADE e Eurostat

Indicadores
Importadores

Valor exportado em
(milhares €)

Importância nas exportações
portuguesas desta NC (%)

Crescimento em valor, nos
últimos 5 anos (%)

Crescimento em quantidade,
nos últimos 5 anos (%)

Crescimento em valor, no
último ano (%)

Posição do país no ranking das
importações mundiais

% do país parceiro nas
importações mundiais

Espanha

20 675

29,1

-17

-7

-5

18

1,5

Angola

11 586

16,3

-18

-9

40

74

0,2

Grécia

8 223

11,6

55

71

-9

51

0,4

Holanda

7 092

10

-13

27

58

4

3,4

Suécia

5 914

8,3

418

385

10

32

0,7

França

2 666

3,7

-1

20

0

9

2,2

Cabo Verde

2 515

3,5

-2

1

14

158

0,02

Alemanha

1 654

2,3

34

56

43

2

5,1

Moçambique

1 415

2

-12

-6

-3

120

0,06

Suíça

961

1,4

-29

-31

-1

36

0,6

Reino Unido

744

1

-41

-35

22

6

2,9

Guiné-Bissau

670

0,9

30

28

127

197

0

Tunísia

598

0,8

1,549

94

0,1

Malásia

500

0,7

10

2,1

Bélgica

409

0,6

-8

1

-33

15

1,5

Emirados Árabes

392

0,6

34

126

47

20

1,3

Turquia

388

0,5

-60

-53

39

33

0,6

EUA

377

0,5

3

10

-5

3

3,8

Romênia

351

0,5

-11

-2

-7

45

0,5

Brasil

293

0,4

0

9

-1

39

0,6
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Na tabela da página anterior é possível verificar
com detalhe as exportações portuguesas de
Extratos de malte, preparações alimentícias de
farinhas para os vinte principais mercados de
destino.
Num período de 5 anos, as exportações
portuguesas para todo o mundo diminuíram
2% em quantidade e 12% em valor, o que
denota uma redução do valor médio unitário.

PRINCIPAIS IMPORTADORES MUNDIAIS
Fonte: Trade Map. ITC, com base em UN COMTRADE e Eurostat (milhares $)
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Dados divulgados sobre 2018 indicam um
crescimento de 5% da procura mundial destes
produtos, entre 2014 e 2018.

3 000 000

O gráfico ao lado apresenta os principais
importadores mundiais de extratos de malte e
preparações alimentícias de farinha.

2 000 000

Alguns deles estão presentes entre os
principais mercados de destino das
exportações portuguesas, como sejam a
Alemanha, a Holanda e a França.
Outros, porém, não estão presentes nessa lista
ou aparecem abaixo dos 10 mais relevantes.
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Considerando os mercados de destino das exportações portuguesas, os
mercados que apresentaram maior crescimento e os principais
importadores mundiais de Extratos de malte, preparações alimentícias
de farinhas, a estratégia para os mercados aponta para:

seu valor anual de compras em cerca de 3M€.
. Grécia: chegou a comprar mais de 12 M€ a Portugal em 2015. No
entanto, tem vindo a reduzir as compras de forma significativa, atingindo
5,5 M€ em 2018.

REFORÇAR / CONSOLIDAR
. Suécia: praticamente não comprava a Portugal em 2015, mas nos três
anos seguintes comprou mais de 5 M€ por ano. Importa reforçar e
consolidar.
. França: sexto maior destino das exportações portuguesas desse
subsetor e nono maior importador mundial. Tem vindo a crescer e
aproximou-se dos 3,5 M€ em 2018.
. Cabo Verde: sétimo principal destino das exportações portuguesas
desse produto, com valores estáveis. Importa consolidar.
. Alemanha: oitavo maior destino das exportações portuguesas, mas
segundo maior importador mundial. Tem vindo a crescer de forma
sustentada e importa reforçar.

MONITORIZAR
. Angola: apesar de ser o segundo principal destino das exportações
portuguesas desse produto, tem vindo a decrescer nas importações. É
necessário monitorizar a evolução económica para decidir sobre esforço
de recuperação.
. China: principal comprador mundial, mas ainda com compras muito
baixas a Portugal, apesar de estarem a crescer de forma sustentada.
Importa monitorizar para avaliar entrada no mercado.
. EUA: terceiro maior importador mundial, mas com compras ainda
pouco relevantes a Portugal. Importa monitorizar para avaliar entrada no
mercado.
. Arábia Saudita, Canadá e Japão: Estão na lista dos dez maiores
importadores mundiais. A Arábia Saudita tem vindo a comprar a Portugal
e terminou 2018 com um valor muito próximo de 1 M€. Interessa avaliar
potencial.

RECUPERAR
. Espanha: principal destino das exportações portuguesas. Apesar de um
ligeiro crescimento em 2018, estava a reduzir as suas compras a Portugal
desde 2013.
. Holanda: um dos principais destinos das exportações portuguesas, mas
também quarto maior importador mundial. Entre 2014 e 2018 reduziu o
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ANÁLISE

Exportações, Importações e Balança Comercial
de Produtos à base de cereais e cereais
sob a forma de flocos (2013-2017)

. Os Produtos à base de cereais e os cereais sob
a forma de flocos representaram 6,53% das
exportações portuguesas da NC 19.

Fonte: ITC, com base em UN COMTRADE e Eurostat | Unidade: milhares €

Exportações

. Representaram ainda 0,36% das exportações
portuguesas do Setor Agroalimentar e 0,04%
do total das exportações portuguesas em 2017,
totalizando os 21,5 M€ naquele ano.
. Em 2018 as exportações aumentaram 5,5 M€,
sendo que Portugal foi responsável por 0,50%
do total das exportações mundiais deste
produto, ocupando a 28ª posição no ranking
mundial.
· Ao longo do período em análise, as
importações feitas por Portugal também
cresceram, num valor absoluto muito
semelhante ao crescimento das exportações,
pelo que o saldo da Balança Comercial se
manteve negativo, apenas com uma ligeira
recuperação.

2014

-42 770

2015

-37 638

21 474

2016

-36 722

62 597

61 330

21 443

19 409

15 667

2013

Balança Comercial

56 131

53 305

53 284

10 514

Importações

2017

-39 887

-41 123

Entre 2013 e 2017 as exportações portuguesas foram aumentando de forma gradual, com uma subida
acumulada de cerca de 11 M€. Dados publicados para o ano de 2018 registaram uma nova subida (de quase 25%)
para um valor de exportação de 26,80 M€
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Fonte: Trade Map. ITC, com base em UN COMTRADE e Eurostat (milhares €)

· Os cinco principais destinos das exportações
portuguesas deste produto foram, por ordem
de importância:

14 000

- Espanha
- Angola
- França
- Cabo Verde
- Israel

12 000

10 000

· Apesar da leve retração em 2017 face ao
ano anterior, Espanha tem-se destacado de
forma consistente como o principal destino
das exportações portuguesas nesta categoria
de produto. Dados para 2018 apresentaram
um aumento para os 14,2 M€, o valor mais
alto do período.
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· Portugal foi o quinto principal fornecedor
espanhol destes produtos, responsável por
5,6% das importações espanholas em 2017.
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. Os restantes mercados apresentaram
também um aumento em 2018.
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ANÁLISE DAS EXPORTAÇÕES PORTUGUESAS, POR MERCADO
Fonte: Trade Map. ITC, com base em UN COMTRADE e Eurostat

Indicadores
Importadores

Valor exportado em
(milhares €)

Importância nas exportações
portuguesas desta NC (%)

Crescimento em valor, nos
últimos 5 anos (%)

Crescimento em quantidade,
nos últimos 5 anos (%)

Crescimento em valor, no
último ano (%)

Posição do país no ranking das
importações mundiais

% do país parceiro nas
importações mundiais

Espanha

10 978

51,1

29

49

-10

10

2,9

Angola

5 679

26,4

4

9

21

74

0,2

França

1 069

5

-19

-17

-18

3

7,1

Cabo Verde

599

2,8

6

22

17

182

0

Israel

467

2,2

28

0,9

Moçambique

321

1,5

-2

4

59

135

0,04

Itália

215

1

144

186

-54

8

3,5

Emirados Árabes

212

1

121

149

0

18

1,3

Chipre

198

0,9

47

47

54

58

0,3

EUA

149

0,7

52

38

115

1

8,2

Suíça

135

0,6

28

27

26

23

1,1

Reino Undo

124

0,6

37

72

-29

4

5,6

Luxemburgo

122

0,6

13

48

18

83

0,2

Líbia

96

0,4

1

15

76

108

0,08

Palestina

89

0,4

146

0,03

Guiné-Bissau

81

0,4

29

36

220

0

Bélgica

74

0,3

7

20

Jordânia

71

0,3

São Tomé e Príncipe

69

0,3

-8

China

66

0,3

73

54
-45

6

3,8

122

60

0,3

0

20

203

0

50

257

9

3,1
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Produtos à base de cereais e cereais sob a forma de flocos

Na tabela da página anterior é possível
verificar com detalhe as exportações
portuguesas de Produtos à base de cereais
para os vinte principais mercados de destino.

PRINCIPAIS IMPORTADORES MUNDIAIS
Fonte: Trade Map. ITC, com base em UN COMTRADE e Eurostat (milhares $)

600 000

Num período de 5 anos, as exportações
portuguesas para todo o mundo
aumentaram, mas mais em quantidade
(29%) do que em valor (13%), o que
significou um decréscimo do valor unitário
exportado.
400 000

Os primeiros quatro mercados de destino
representam mais de 85% das exportações.
O gráfico ao lado apresenta os principais
importadores mundiais de produtos à base
de cereais.
200 000

Alguns deles estão presentes entre os
principais mercados de destino das
exportações portuguesas, como sejam a
França, os EUA, a Itália e a Espanha.
Outros, porém, não estão presentes nessa
lista ou aparecem abaixo dos 10 mais
relevantes.
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Considerando os mercados de destino das exportações portuguesas, os
mercados que apresentaram maior crescimento e os principais
importadores mundiais de Produtos à base de cereais e cereais sob a
forma de flocos, a estratégia para os mercados aponta para:
REFORÇAR / CONSOLIDAR
. Espanha: principal destino das exportações portuguesas e décimo
maior importador mundial. As exportações sofreram uma ligeira quebra
em 2017, mas viram confirmada uma subida em 2018 (o valor mais
elevado do período).
. Cabo Verde: quarto principal destino das exportações portuguesas
deste produto, com valores baixos em termos absolutos, mas que
cresceram de forma sistemática.
. Israel: não importava de Portugal até 2017, ano em que surgiu nas
estatísticas diretamente para o quinto lugar dos principais destinos.
Passou o meio milhão de euros em 2018.
RECUPERAR
. França: terceiro principal destino das exportações portuguesas destes
produtos e terceiro maior importador mundial. Entre 2014 e 2018 as
exportações desceram quase 50%.

NC 1904

MONITORIZAR
. Angola: segundo principal destino das exportações portuguesas e com
crescimentos sucessivos desde 2015. É importante monitorizar a
evolução económica para avaliar esforço de reforço e consolidação.
. EUA e Canadá: primeiro e segundo maiores importadores mundiais.
Quase irrelevantes como destino das exportações portuguesas, mas
importa monitorizar e avaliar entrada.
. Reino Unido, Alemanha, Bélgica, Holanda e Itália: países europeus, no
topo dos principais importadores mundiais destes produtos (4ª à 8ª
posição). Ainda pouco relevantes para Portugal, mas com alguns valores
de exportação. Monitorizar para avaliar entrada, com atenção específica
à evolução do Brexit no Reino Unido.
. Emirados Árabes Unidos, Líbia, Chipre e Iraque: países distantes
culturalmente, mas que paulatinamente têm importado estes produtos
de Portugal. Monitorizar e avaliar interesse de abertura.

Preparações à base de cereais e farinhas e Pastelaria
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NC 1902

Massas alimentícias

ANÁLISE

Exportações, Importações e Balança Comercial
de Massas alimentícias (2013-2017)

. As massas alimentícias representaram 5,47%
das exportações portuguesas da NC 19.

Fonte: ITC, com base em UN COMTRADE e Eurostat | Unidade: milhares €

Exportações

. Representaram ainda 0,30% das exportações
portuguesas do Setor Agroalimentar e 0,03%
do total das exportações portuguesas em 2017,
totalizando os 18,00 M€ naquele ano.
. Dados divulgados para 2018 confirmaram
uma descida de cerca de 2,5 M€.
. Portugal foi responsável por 0,20% do total
das exportações mundiais deste produto,
ocupando a 42ª posição no ranking mundial .
· No período em análise as importações de
Portugal aumentaram bastante mais em termos
absolutos do que as exportações, pelo que o
saldo da balança comercial – que já era
negativo – agravou-se de forma significativa.

Importações

Balança Comercial
67 608
51 551

48 903

46 396
37 584
16 517

2013

18 322

17 333

16 365

2014

2015

18 007

2016

2017

-21 067
-30 031

-31 570

-33 229

-49 601

Entre 2013 e 2017 o valor das exportações portuguesas aumentaram 1,5 M€, para um total de 18,0 M€. Dados
publicados sobre 2018 registaram uma descida do valor de exportação para 15,5 M€, o valor mais baixo dos
últimos seis anos.
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Massas alimentícias

PAÍSES DE DESTINO DAS EXPORTAÇÕES

ANÁLISE

Fonte: Trade Map. ITC, com base em UN COMTRADE e Eurostat (milhares €)

· Os cinco principais destinos das
exportações portuguesas deste produto
foram, por ordem de importância:

8 000

- Espanha
- África do Sul
- Angola
- França
- Guiné-Bissau

6 000

· Espanha lidera destacada, apesar de uma
quebra. 2018 registou uma nova
recuperação e um valor de 6,4 M€. Portugal
foi o nono fornecedor espanhol desta
categoria de produto, responsável por 2,1%
das importações espanholas em 2017.

4 000

2 000

0
Espanha

África do Sul

Angola

2013

2014

2015

França

2016

2017

Guiné-Bissau

. Em 2018 verificou-se uma queda abrupta
das exportações para a África do Sul
(de 3 M€ para 0,4 M€), tendo passado para
nono maior importador. França subiu
ligeiramente e a Suíça e Cabo Verde
chegaram ao top 5, com a saída da África do
Sul e da Guiné-Bissau.
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ANÁLISE DAS EXPORTAÇÕES PORTUGUESAS, POR MERCADO
Fonte: Trade Map. ITC, com base em UN COMTRADE e Eurostat

Indicadores
Importadores

Valor exportado em
(milhares €)

Importância nas exportações
portuguesas desta NC (%)

Crescimento em valor, nos
últimos 5 anos (%)

Crescimento em quantidade,
nos últimos 5 anos (%)

Crescimento em valor, no
último ano (%)

Posição do país no ranking das
importações mundiais

% do país parceiro nas
importações mundiais

Espanha

5 866

32,6

-13

-10

5

13

2,1

África do Sul

3 041

16,9

589

746

32

42

0,5

Angola

2 579

14,3

-1

6

-29

30

0,8

França

1 282

7,1

2

2

-30

3

7

Guiné-Bissau

728

4

15

21

8

206

0

São Tomé e Príncipe

694

3,9

-8

-2

-23

183

0,01

Suíça

671

3,7

-12

-2

5

19

1,5

Cabo Verde

628

3,5

-1

7

11

148

0,03

Luxemburgo

516

2,9

-8

-1

-1

64

0,2

Moçambique

379

2,1

-14

-8

108

152

0,03

Lojas para Navios e Bunkers

211

1,2

34

9

107

173

0,02

EUA

183

1

0

3

15

1

9,9

Venezuela

170

0,9

14

1,7

Bélgica

147

0,8

-10

0

-35

10

2,3

Canadá

122

0,7

-9

0

77

5

4,2

Quénia

118

0,7

923

71

0,2

Reino Unido

104

0,6

-6

0

Polónia

103

0,6

-40

-58

Emirados Árabes

84

0,5

100

65

Macau, China

72

0,4

62

84

-3

4

5,7

16

1,6

157

22

0,9

88

53

0,3
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Massas alimentícias

Na tabela da página anterior é possível verificar
com detalhe as exportações portuguesas de
Massas alimentícias para os vinte principais
mercados de destino.

PRINCIPAIS IMPORTADORES MUNDIAIS
Fonte: Trade Map. ITC, com base em UN COMTRADE e Eurostat (milhares $)

1 000 000

Num período de 5 anos, as exportações
portuguesas para todo o mundo cresceram em
quantidade (5%), mas decresceram em valor
(2%), o que significou um decréscimo do valor
unitário exportado. Considerando o período
2014-2018, as quedas serão tanto em valor
(3%) como em quantidade (2%).

800 000

600 000

Por outro lado, as importações mundiais, entre
2014 e 2018, aumentaram 3%, o que significa
uma perda de quota de mercado por parte de
Portugal.

400 000

O gráfico ao lado apresenta os principais
importadores mundiais de massas alimentícias.
200 000

Apenas a França se encontra entre os principais
mercados de destino das exportações
portuguesas.
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Considerando os mercados de destino das exportações portuguesas, os
mercados que apresentaram maior crescimento e os principais
importadores mundiais de Massas alimentícias, a estratégia para os
mercados aponta para:

ABRIR
. Alemanha: segundo maior importador mundial. Quase irrelevante como
destino das exportações portuguesas. Para além do consumo local, tem
uma comunidade portuguesa importante.

REFORÇAR / CONSOLIDAR
. França: um dos principais destinos das exportações portuguesas
(quarto em 2017 e terceiro em 2018) e terceiro maior importador a nível
mundial. Importa reforçar e consolidar.
. Suíça: quarto principal destino das exportações portuguesas destes
produtos em 2018. Os valores de exportação vão oscilando, mas
mantiveram-se estáveis ao longo do período. Importa reforçar e
consolidar.
. São Tomé e Príncipe e Cabo Verde: quinto e sexto maiores importadores
de Portugal, com valores relativamente semelhantes nos últimos dois
anos. São mercados pequenos que, ainda assim, poderão ser
consolidados.

MONITORIZAR
. Angola: segundo principal destino das exportações portuguesas, com
valores que vão oscilando, mas estáveis no total do período. É
importante monitorizar a evolução económica para avaliar esforço de
reforço e consolidação.
. Reino Unido: quarto maior importador mundial. Ainda pouco relevante
para Portugal, mas com alguns valores de exportação. Monitorizar para
avaliar entrada, com atenção específica à evolução do Brexit.
. Holanda e Bélgica: países europeus que se encontram na lista dos dez
principais importadores mundiais. Sugere-se monitorização para
avaliação de entrada.
. Canadá, Japão e China: países mais longínquos, mas também na lista
dos dez maiores importadores mundiais. Sugere-se monitorização,
embora os custos de transporte possam prejudicar competitividade.

RECUPERAR
. Espanha: principal destino das exportações portuguesas. A recuperar
ligeiramente, mas com valores de importação abaixo dos que existiam
em 2013 e 2014.

Preparações de carnes, peixes, crustáceos e moluscos
Preparações e conservas de peixes

Enchidos e produtos semelhantes

NC 16

Preparações de carnes, peixes, crustáceos e moluscos

ANÁLISE
. O capítulo que constitui a NC 16 Preparações de carnes e de peixes, de
crustáceos e de moluscos foi, em 2017, o
oitavo mais relevante nas exportações
agroalimentares portuguesas (5,35%).
Nesse mesmo ano, e no total das
exportações portuguesas, o peso desta NC
foi de 0,58%, atingindo, em valor absoluto,
os 318,7 M€.

Exportações, Importações e Balança Comercial
de Preparações de carnes e de peixes,
de crustáceos e de moluscos (2013-2017)
Fonte: ITC, com base em UN COMTRADE e Eurostat | Unidade: milhares €

Exportações

Importações

Balança Comercial
339 864

324 298

316 424

315 435

267 745

266 619

304 971

298 884

318 740

256 220

. Portugal foi responsável por 0,70% das
exportações mundiais deste segmento,
ocupando o 25º lugar no ranking mundial.
· Entre 2013 e 2017, o valor das
exportações portuguesas destes produtos
tem oscilado, mas sofreu uma retração de
5,5 M€. Os dados divulgados para 2018
apresentaram uma nova descida, bastante
significativa, de 18 M€.
. Paralelamente, as importações nacionais
aumentaram de forma considerável e, em
2017, chegaram mesmo a ultrapassar as
exportações, o que resultou num saldo
negativo da balança comercial de 21,1 M€.

56 553

60 204

48 816

6 087
2013

2014

2015

2016

2017

-21 124

No período em análise, as exportações portuguesas atingiram o seu valor mais elevado (324,29 M€) no ano de
2013 e o menor valor em 2016 (304,97 M€). Dados publicados relativos a 2018 registaram uma nova quebra e
um valor de exportação de 300,1 M€, que passou a ser o mais baixo dos últimos seis anos.
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MERCADOS

PAÍSES DE DESTINO DAS EXPORTAÇÕES
Fonte: Trade Map. ITC, com base em UN COMTRADE e Eurostat

· Espanha foi o principal destino das
exportações portuguesas, representando
23% do total do valor exportado em 2017.
Dados publicados sobre 2018 registaram
uma quebra do valor exportado para
Espanha (para 52,4 M€). França passou a
ocupar o primeiro lugar, apesar de uma
ligeira descida do valor (65,6 M€).

Indicadores

Importadores

Valor exportado em
(milhares €)

Importância nas
Crescimento em valor,
Posição do país no
exportações
Crescimento em valor,
% do país parceiro nas
nos
ranking das
portuguesas desta NC
no último ano (%)
importações mundiais
últimos 5 anos (%)
importações mundiais
(%)

Espanha

72 586

22,8

15

7

9

3,1

· França aumentou as exportações de 58,9
M€ em 2014 para 65,6 M€ em 2018
(66,7 M€ em 2017).

França

66 681

20,9

-2

7

5

4,8

Angola

51 120

16

-23

10

42

0,3

Reino Unido

34 218

10,7

-1

-11

3

10,1

· Itália tem vindo a subir de forma gradual e,
após os 29,3 M€ de importações em 2017,
atingiu 46,2 M€ em 2018.

Itália

29 302

9,2

6

-8

7

3,7

EUA

66 71

2,1

-16

31

2

12

Suíça

5 829

1,8

12

-5

23

0,8

· Angola decresceu de forma abrupta, dos
93,5 M€ em 2014, para 51,1 M€ em 2017 e,
finalmente, 39,7 M€ em 2018, sendo
ultrapassada por Itália.

Brasil

5 416

1,7

-11

21

69

0,1

Bélgica

5 057

1,6

0

53

11

2,5

Moçambique

4 788

1,5

-22

1

140

0,02

. O Reino Unido desceu, dos 34,2 M€ em
2017 para 22,8 M€ em 2018.

. Os cinco principais mercados absorvem quase 80% do total exportado por Portugal. Com exceção de Angola,
são todos países europeus. Os dados para 2018 mostraram uma subida significativa das exportações para Itália e
descidas, também significativas, para Espanha, Angola e Reino Unido.
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PRINCIPAIS MERCADOS (EM VALOR)

CRESCIMENTO DAS EXPORTAÇÕES (EM %)

Fonte: Trade Map. ITC, com base em UN COMTRADE e Eurostat (milhares €)

Fonte: Trade Map. ITC, com base em UN COMTRADE e Eurostat
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Praticamente todos os países para os quais as exportações portuguesas mais cresceram, tinham uma base de partida muito baixa. A Polónia é o mercado que aparece
mais acima na lista dos principais importadores, com 1,4 M€ em 2018, embora tivesse importado 4,3 M€ em 2015.
Também no grupo de mercados que mais cresceu se nota uma predominância de países europeus.
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PRINCIPAIS PRODUTOS DESTE SEGMENTO
Fonte: Trade Map. ITC, com base em UN COMTRADE e Eurostat

Indicadores
Código Pautal (NC)

Designação dos produtos

Peso relativo no total
das exportações
portuguesas

Peso relativo no Setor
Agroalimentar

Peso relativo nesta NC
(ou Segmento)

Peso relativo nas
exportações
mundiais

Posição entre os
exportadores
mundiais

Setor Agroalimentar

10,83%

-

-

-

-

Preparações de carnes, de peixes ou de crustáceos, de moluscos ou de outros
invertebrados aquáticos

0,58%

5,35%

-

-

-

1604

Preparações e conservas de peixes; caviar e seus sucedâneos preparados a partir de
ovas de peixes

0,40%

3,69%

69,02%

1,50%

17

1601

Enchidos e produtos semelhantes, de carne, de miudezas ou de sangue; preparações
alimentícias à base de tais produtos

0,10%

0,90%

16,88%

1,20%

18

1602

Outras preparações e conservas de carne, de miudezas ou de sangue

0,06%

0,55%

10,24%

0,20%

34

1605

Crustáceos, moluscos e outros invertebrados aquáticos, preparados ou em conservas

0,02%

0,21%

3,85%

0,10%

39

1603

Extratos e sucos de carne, de peixes ou de crustáceos, de moluscos ou de outros
invertebrados aquáticos

0,00%

0,00%

0,01%

0,00%

48

Total

Total 16

Analisando cada uma destas posições pautais a 4 dígitos com mais algum detalhe, conclui-se de imediato a relevância, para as exportações, das Preparações e conservas
de peixes; caviar e seus sucedâneos preparados a partir de ovas de peixes (69,0%). Atrás desta NC 1604, surge a NC 1601 – Enchidos e produtos semelhantes, de carne, de
miudezas ou de sangue. São, portanto, as conservas de peixe e os enchidos os mais relevantes e que serão alvo de uma análise mais detalhada nas páginas seguintes.
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ALGUNS DADOS RELEVANTES DA ANÁLISE DA TABELA ANTERIOR
•

As preparações e conservas de peixes; caviar e seus sucedâneos
preparados a partir de ovas de peixes (NC 1604) representaram mais
de dois terços das exportações da NC 16.

•

Enchidos e produtos semelhantes, de carne, de miudezas ou de
sangue; preparações alimentícias à base de tais produtos (NC 1601)
representaram 16,9%.

•

Os produtos englobados nesta NC 1601 atingiram 53,8 M€ de
exportações em 2017. No entanto, essas exportações caíram para
41,5 M€ em 2018, de acordo com os dados entretanto divulgados.

•

Outros produtos de carne, da NC 1602, também tiveram uma quebra
neste período e, as duas em conjunto (NC 1601 e NC 1602) foram as
impulsionadoras da descida das exportações da NC 16, a dois dígitos.

•

Isto porque a NC 1604, referente às conservas de peixe, aumentou as
exportações em mais de 8 M€, entre 2017 e 2018.

•

Os restantes produtos registaram uma relevância muito baixa.

•

O peso das exportações de Portugal no contexto mundial esteve
acima de 1% apenas no caso das preparações e conservas de peixes;
caviar e seus sucedâneos preparados a partir de ovas de peixes
(1,5%) e dos enchidos e produtos semelhantes, de carne, de
miudezas ou de sangue; preparações alimentícias à base de tais
produtos (1,2%).

•

Portugal perdeu quota de mercado mundial na NC - enchidos e
produtos semelhantes, de carne, de miudezas ou de sangue, com o
valor das exportações a terem um crescimento positivo inferior (ou
crescimento negativo superior) face à evolução das importações
mundiais e manteve a sua quota na NC - preparações e conservas de
peixes; caviar e seus sucedâneos preparados a partir de ovas de
peixes.
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Preparações e conservas de peixes

ANÁLISE

Exportações, Importações e Balança Comercial
de Preparações e conservas de peixes (2013-2017)

. Este conjunto de produtos representou 69,0%
das exportações portuguesas da NC 16.
· Representou ainda 3,69% das exportações
portuguesas do Setor Agroalimentar e 0,4% do
total das exportações portuguesas em 2017,
totalizando 220 M€ naquele ano.
. Os dados divulgados sobre 2018 mostraram
um aumento das exportações em um pouco
mais de 8 M€.

Fonte: ITC, com base em UN COMTRADE e Eurostat | Unidade: milhares €

Exportações

Balança Comercial
220 009

206 489
192 900

188 798

186 066

162 169
143 201

141 070

134 264

117 853

· Portugal foi responsável por 1,50% do total
das exportações mundiais deste produto em
2017, ocupando a 17ª posição no ranking
mundial.
· No período analisado, houve uma flutuação
nas exportações. Nos últimos dois anos, o
crescimento foi retomado e em 2017
aumentou em 220 M€ face a 2016. Porém, as
importações também cresceram, diminuindo o
saldo da Balança Comercial em 5,44 M€ nos
últimos cinco anos.

Importações

68 213

63 288

2013

2014

57 840

54 534

51 830

2015

2016

2017

No período em análise (2013-2017), as exportações portuguesas atingiram o seu valor mais baixo (186,06 M€) no
ano de 2015 e o seu valor mais elevado (220 M€) em 2017. Dados publicados sobre 2018 registaram um valor de
exportação de 228,3 M€, o que consolida a recuperação e coloca este ano como o mais relevante dos últimos seis.
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PAÍSES DE DESTINO DAS EXPORTAÇÕES

ANÁLISE

Fonte: Trade Map. ITC, com base em UN COMTRADE e Eurostat (milhares €)

· Os cinco principais destinos das exportações
portuguesas deste produto foram, por ordem de
importância:

60 000

- França
- Espanha
- Reino Unido
- Itália
- Angola

40 000

· A França destacou-se como o principal destino das
exportações portuguesas nesta categoria de
produto, representando 27% (58,53M€) do total em
2017. Em 2018 reduziu as compras em cerca de
1 M€.

20 000

. O grande destaque dos números de 2018 vem de
Itália que registou 45,2 M€ das exportações
portuguesas de mais de 17 M€. Com esses números
passa a segundo principal mercado, ultrapassando
Espanha que importou menos 1,5 M€.
0
França

Espanha

Reino Unido

2013

2014

2015

2016

Itália

2017

Angola

O Reino Unido comprou menos 11 M€ e Angola
subiu 1,3 M€ para 8,6 M€.
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ANÁLISE DAS EXPORTAÇÕES PORTUGUESAS, POR MERCADO
Fonte: Trade Map. ITC, com base em UN COMTRADE e Eurostat

Indicadores
Importadores

Valor exportado em
(milhares €)

Importância nas exportações
portuguesas desta NC (%)

Crescimento em valor, nos
últimos 5 anos (%)

Crescimento em quantidade,
nos últimos 5 anos (%)

Crescimento em valor, no
último ano (%)

Posição do país no ranking das
importações mundiais

% do país parceiro nas
importações mundiais

França

58 535

26,6

-3

2

8

4

6,2

Espanha

45 756

20,8

2

-8

70

7

5,6

Reino Unido

32 543

14,8

-1

3

-9

5

6,2

Itália

27 860

12,7

5

13

30

3

7,9

Angola

7 285

3,3

-26

-25

-21

59

0,2

EUA

5 754

2,6

-4

-5

21

1

10,8

Brasil

5 181

2,4

-10

-3

59

47

0,4

Alemanha

3 860

1,8

37

35

97

6

6,2

Bélgica

3 828

1,7

-3

3

-4

11

1,6

Suíça

3 704

1,7

19

24

27

21

1

Áustria

3 396

1,5

-14

-15

68

17

1,1

Moçambique

3 048

1,4

-25

-22

71

149

0,01

Holanda

2 841

1,3

4

8

54

8

2,8

Canadá

2 354

1,1

1

4

49

10

2,2

Israel

1 685

0,8

-19

-16

15

28

0,8

Macau, China
África, região não
especificada
Luxemburgo

1 475

0,7

-2

-3

31

92

0,07

1 460

0,7

0

10

7

1 293

0,6

3

11

14

78

0,1

Hong Kong, China

1 199

0,5

0

-1

29

20

1

Líbia

1 195

0,5

15

14

-35

23

1
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Entre 2014 e 2018, as exportações
portuguesas de Preparações e conservas de
peixes; caviar e seus sucedâneos preparados
a partir de ovas de peixes aumentaram 3%
em valor e reduziram 4% em quantidade.
Estes números indicam um aumento do valor
unitário exportado, o que é positivo.
Além disso, os países para os quais Portugal
vende, aumentaram as importações destes
produtos em 2%, o que significa que Portugal
conquistou quota de mercado.
O gráfico ao lado apresenta os principais
importadores mundiais destes produtos.
Alguns deles estão presentes entre os
principais mercados de destino das
exportações portuguesas, como sejam a
França, o Reino Unido, a Itália, a Espanha, a
Alemanha e os EUA.
Seis destes países são europeus, aos quais se
juntam os EUA, o Japão, a Austrália e o
Canadá.

PRINCIPAIS IMPORTADORES MUNDIAIS
Fonte: Trade Map. ITC, com base em UN COMTRADE e Eurostat (milhares $)
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Considerando os mercados de destino das exportações portuguesas, os
mercados que apresentaram maior crescimento e os principais
importadores mundiais, propõe-se:
REFORÇAR / CONSOLIDAR
. França: principal destino das exportações portuguesas e quarto maior
importador mundial. As exportações portuguesas estão relativamente
estabilizadas nos últimos três anos, em torno dos 57 M€, mas sugere-se
um esforço de reforço e consolidação.
. Itália: subiu de quarto para segundo principal destino das exportações
portuguesas em apenas um ano. É, além disso, o terceiro maior
importador mundial. Importa reforçar e consolidar.
. Espanha: passou de segundo para terceiro destino das exportações
portuguesas em 2017 e é o sétimo maior importador mundial. Apesar de
dois valores mais baixos em 2015 e 2016, tem estado acima dos 40 M€
anuais.
RECUPERAR
. EUA: sétimo mercado de destino das exportações portuguesas e maior
importador mundial. Já comprou mais de 7 M€ a Portugal, mas cifra-se
agora nos 5,8 M€. Importa recuperar.

NC 1604

ABRIR
. Alemanha: as exportações para a Alemanha, em 2015, estavam abaixo
de 1 M€. Têm subido de forma sustentada para este mercado que é o
sexto maior importador mundial, com números de compra semelhantes
aos de França e Reino Unido.
MONITORIZAR
. Reino Unido: quarto maior destino das exportações portuguesas e
quinto maior importador mundial. Sofreu uma quebra significativa entre
2017 e 2018, pelo que se sugere monitorização da evolução do Brexit,
antes da decisão de recuperação.
. Angola: quinto principal destino das exportações portuguesas, com
valores estáveis em torno dos 8 M€. É necessário monitorizar a evolução
económica antes de decidir sobre reforço do mercado.
. Irlanda: Não comprou praticamente nada a Portugal até 2017, mas em
2018 saltou diretamente para os 3 M€. Importa monitorizar para decidir
sobre investimento em reforço.
. Outros mercados: Japão, Holanda, Austrália e Canadá são outros
mercados que estão entre os dez maiores importadores mundiais e que
interessa acompanhar.
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Enchidos e produtos semelhantes

ANÁLISE

Exportações, Importações e Balança Comercial
de Enchidos e produtos semelhantes (2013-2017)

. Os enchidos e demais produtos deste
segmento representaram 16,88% das
exportações portuguesas da NC 16.
. Representaram ainda 0,90% das exportações
portuguesas do Setor Agroalimentar e 0,10%
do total das exportações portuguesas em 2017,
totalizando 53,8 M€ naquele ano.
. Os dados divulgados sobre 2018 registaram
uma nova descida de 12,3 M€.

Fonte: ITC, com base em UN COMTRADE e Eurostat | Unidade: milhares €

Exportações
84 445

Importações

Balança Comercial

82 204
71 540
55 782
50 527

53 792

50 387
38 829

33 918

31 817

32 711

33 079

· Portugal foi responsável por 1,20% do total
das exportações mundiais desse produto em
2017, ocupando a 18ª posição no ranking
mundial.
· Entre 2013 e 2017, as importações
mantiveram-se relativamente estáveis, pelo
que a descida das exportações reduziu
significativamente o saldo positivo da balança
comercial, de 50,5 M€ para 21,8 M€.

31 975
22 703

2013

2014

2015

2016

21 817

2017

Ao longo do período analisado, as exportações portuguesas desceram de forma sistemática, de 84,4 M€ para
53,8 M€. Dados já divulgados para 2018 indicam um valor de exportação ainda mais baixo: 41,5 M€. Além
disso, as exportações portuguesas não acompanharam a dinâmica do mercado mundial, tendo Portugal perdido
quota de mercado.
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PAÍSES DE DESTINO DAS EXPORTAÇÕES

ANÁLISE

Fonte: Trade Map. ITC, com base em UN COMTRADE e Eurostat (milhares €)

. Os cinco principais destinos das exportações
portuguesas deste produto foram, por ordem
de importância:

80 000

- Angola
- Espanha
- França
- Cabo Verde
- Luxemburgo

60 000

. Angola é um mercado líder destacado no
destino das exportações portuguesas, 67% do
total das exportações em 2017. Em 2018,
Angola reduziu ainda mais as compras a
Portugal, fechando nos 24,9 M€.

40 000

. Em 2017 seguia-se Espanha, com 4,4 M€, mas
também neste mercado se sentiu um descida
em 2018, para 2,0 M€ (tornando-se o quarto
mercado de destino).

20 000
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. Em 2018 surge França em segundo lugar
(3,3 M€) e Cabo Verde em terceiro (2,4 M€),
com valores relativamente estabilizados.
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ANÁLISE DAS EXPORTAÇÕES PORTUGUESAS, POR MERCADO
Fonte: Trade Map. ITC, com base em UN COMTRADE e Eurostat

Indicadores
Importadores

Valor exportado em
(milhares €)

Importância nas exportações
portuguesas desta NC (%)

Crescimento em valor, nos
últimos 5 anos (%)

Crescimento em quantidade,
nos últimos 5 anos (%)

Crescimento em valor, no
último ano (%)

Posição do país no ranking das
importações mundiais

% do país parceiro nas
importações mundiais

Angola

35 781

66,5

-22

-16

-5

18

1,6

Espanha

4 370

8,1

29

41

-10

10

2,5

França

3 251

6

0

6

17

3

6,4

Cabo Verde

2 123

3,9

-3

0

-2

89

0,08

Luxemburgo

1 491

2,8

9

22

27

37

0,5

Moçambique

1 356

2,5

-16

-10

36

100

0,07

Reino Unido

1 079

2

9

15

18

1

12,9

Suíça

774

1,4

-5

3

14

21

1,3

Bélgica

682

1,3

7

24

30

4

4,5

São Tomé e Príncipe

621

1,2

-5

1

-12

134

0,02

Macau, China

434

0,8

-8

-4

-4

53

0,3

Alemanha

416

0,8

0

6

-13

2

11,8

Brasil

197

0,4

-26

-20

-31

83

0,08

Timor-Leste

160

0,3

-6

9

3

128

0,02

Holanda

143

0,3

-23

-15

-10

6

3,5

Guiné-Bissau

140

0,3

0

6

34

203

0

Malta

129

0,2

171

62

0,2

Canadá

127

0,2

56

68

4

5

4,3

África do Sul

118

0,2

1

-9

565

118

0,04

Polónia

106

0,2

49

-66

38

0,5
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Na tabela da página anterior é possível
verificar com detalhe as exportações
portuguesas destes produtos para os vinte
principais mercados de destino.

PRINCIPAIS IMPORTADORES MUNDIAIS
Fonte: Trade Map. ITC, com base em UN COMTRADE e Eurostat (milhares $)
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Num período de 5 anos, as exportações
portuguesas para todo o mundo diminuíram
12% em quantidade e 16% em valor, o que
significa uma redução do preço unitário.
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O gráfico ao lado apresenta os principais
importadores mundiais de enchidos e
produtos semelhantes, de carne de miudezas
ou de sangue.
Alguns deles estão presentes entre os
principais mercados de destino das
exportações portuguesas, como seja o Reino
Unido, a França, a Bélgica e a Espanha.

Outros, porém, não estão presentes nessa
lista ou aparecem abaixo dos 10 mais
relevantes.
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Considerando os mercados de destino das exportações portuguesas, os
mercados que apresentaram maior crescimento e os principais
importadores mundiais, a estratégia para os mercados para os próximo
três anos será:

ABRIR
. Alemanha: apenas 12° maior destino das exportações portuguesas,
mas segundo principal importador mundial. Pertencem os dois à União
Europeia e importa analisar possibilidades de abertura.

REFORÇAR / CONSOLIDAR
. França: segundo principal destino das exportações portuguesas em
2018 e terceiro maior importador mundial. Tem aumentado as
importações com origem em Portugal. Importa reforçar e consolidar.
. Cabo Verde: subiu para terceiro maior destino das exportações
portuguesas em 2018. Tem valores estáveis de importação que importa
consolidar.
. Moçambique e São Tomé e Príncipe: sexto e sétimo principais mercados
de destino das exportações portuguesas. As exportações vão oscilando e
importa consolidar.

MONITORIZAR
. Angola: apesar de ser o principal destino das exportações portuguesas,
tem vindo a decrescer nas importações. É necessário monitorizar a
evolução económica para decidir sobre esforço de recuperação.
. Outros mercados tradicionais: é notória a presença, na lista dos
principais mercados de destino das exportações, dos mercados de língua
portuguesa ou nos quais há comunidades portuguesas. É importante
monitorizar e acompanhar uma possível evolução para os canais mais
locais.
. Outros mercados a monitorizar: Canadá, Japão, México e Hungria estão
entre os principais importadores mundiais, mas pouco expressivos para
as exportações portuguesas. Importa acompanhar para avaliar abertura.

RECUPERAR
. Espanha: de segundo principal destino das exportações portuguesas
passou a quarto, com uma quebra superior a 2 M€ em 2018.É o décimo
principal importador mundial e um mercado relevante para Portugal.

Produtos hortícolas, plantas, raízes e tubérculos
Outros produtos hortícolas, frescos ou refrigerados

Produtos hortícolas, não cozidos ou cozidos em água ou vapor, congelados

NC 07

Produtos hortícolas, plantas, raízes e tubérculos

ANÁLISE

Exportações, Importações e Balança Comercial
de Produtos hortícolas, plantas, raízes
e tubérculos (2013-2017)

. O capítulo que constitui a NC 07 - Produtos
hortícolas, plantas, raízes e tubérculos foi o
nono mais relevante nas exportações
agroalimentares portuguesas, representando
4,95%. Nesse mesmo ano, e no total das
exportações portuguesas, o peso desta NC foi
de 0,54%, atingindo, em valor absoluto, os
295,4 M€.
. Portugal foi responsável por 0,50% das
exportações mundiais nesta NC, ocupando o
27º lugar no ranking mundial.

Fonte: ITC, com base em UN COMTRADE e Eurostat | Unidade: milhares €

Exportações

Importações

Balança Comercial

384 623
345 193

328 724

303 030

295 372

267 849

248 011

383 588

211 341

219 184

. Os dados divulgados para 2018 registaram um
aumento do valor de exportação em cerca de
10 M€.
. No período analisado, as importações
nacionais também aumentaram (38,39 M€
entre 2013 e 2017), mas abaixo do aumento
das exportações, permitindo uma recuperação
do saldo (negativo) da balança comercial.

2013

2014

2015

-91 689
-126 009

2016

2017

-80 713
-116 774

-88 216

No período em análise (2013-2017), as exportações portuguesas atingiram o seu valor mais baixo em 2014 (211,
3 M€). Desde esse ano cresceram de forma consistente e os dados publicados sobre 2018 confirmaram um novo
aumento do valor de exportação, para 290,1 M€.

NC 07

Produtos hortícolas, plantas, raízes e tubérculos

MERCADOS

PAÍSES DE DESTINO DAS EXPORTAÇÕES
Fonte: Trade Map. ITC, com base em UN COMTRADE e Eurostat (milhares €)

. Espanha foi líder destacado entre os principais
destinos das exportações portuguesas,
representando 35% do total do valor em 2017.
Em 2018, Espanha consolidou esta posição,
atingindo os 128,0 M€ de compras a Portugal.

120 000

100 000

. A Bélgica (2º mercado de destino) recebeu
11% das exportações portuguesas. Em 2018
aumentou mais de 5 M€ as compras a Portugal
destes produtos.

80 000

60 000

· As exportações para França (3º destino)
atingiram o valor mais baixo em 2015, mas
aumentaram desde aí, chegando aos 33,7 M€
em 2017 e 36,2 M€ em 2018.
. Holanda, desde 2014 que tem vindo a
aumentar as importações a Portugal, sendo
que a média dos últimos anos é de um
crescimento de cerca de 1 M€ ao ano.
. Os dados divulgados para 2018 mostraram
uma descida nas exportações para o Reino
Unido, a Polónia, Alemanha e Itália, apesar
deste último ter tido um crescimento muito
grande entre 2014 e 2017.
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Nos dez principais mercados de exportação da NC Carnes e miudezas estavam seis países europeus, aos quais se
juntaram Angola, Hong Kong, Japão e o fornecimento de navios e bunkers. A Espanha liderou a lista e os cinco
primeiros destinos foram responsáveis por 77,3% das exportações.
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Produtos hortícolas, plantas, raízes e tubérculos

PRINCIPAIS PRODUTOS DESTE SEGMENTO
Indicadores
Código Pautal
(NC)

Total

Designação dos produtos

Peso relativo no
Peso relativo no Peso relativo Peso relativo nas Posição entre os
total das
Setor
nesta NC
exportações
exportadores
exportações
Agroalimentar (ou Segmento)
mundiais
mundiais
portuguesas

Setor Agroalimentar

10,83%

-

-

-

-

Produtos hortícolas, plantas, raízes e tubérculos, comestíveis

0,54%

4,95%

-

-

-

0709

Outros produtos hortícolas, frescos ou refrigerados

0,11%

0,97%

19,63%

0,50%

26

0710

Produtos hortícolas, não cozidos ou cozidos em água ou
vapor, congelados

0,10%

0,94%

18,90%

1,00%

20

0702

Tomates, frescos ou refrigerados

0,10%

0,91%

18,29%

0,70%

15

0704

Couves, couve-flor, repolho ou couve frisada, couve-rábano
e outros

0,05%

0,50%

10,10%

1,10%

11

0713

Legumes de vagem, secos, em grão

0,05%

0,49%

9,92%

0,30%

37

0701

Batatas, frescas ou refrigeradas

0,04%

0,33%

6,73%

0,50%

24

0705

Alfaces e chicórias, frescas ou refrigeradas

0,02%

0,19%

3,82%

0,50%

18

0,02%

0,19%

3,74%

0,20%

26

0,02%

0,17%

3,33%

0,20%

29

0,01%

0,13%

2,58%

0,50%

23

0,01%

0,11%

2,24%

0,30%

26

0,00%

0,02%

0,37%

0,10%

55

0,00%

0,01%

0,25%

0,10%

42

0,00%

0,00%

0,09%

0,00%

60

Total 07

0712
0703
0706
0714
0708
0711
0707

Produtos hortícolas secos, mesmo cortados em pedaços ou
fatias
Cebolas, chalotas, alhos, alhos-porros e outros , frescos ou
refrigerados
Cenouras, nabos, beterrabas para salada, rabanetes e outros,
frescos ou refrigerados
Raízes de mandioca, batatas-doces e raízes ou tubérculos
semelhantes, frescos, refrigerados, congelados ou secos
Legumes de vagem, com ou sem vagem, frescos ou
refrigerados
Produtos hortícolas conservados transitoriamente, mas
impróprios para alimentação nesse estado
Pepinos e pepininhos (cornichons), frescos ou refrigerados

Analisando cada uma destas posições
pautais a 4 dígitos com mais algum
detalhe, observam-se, nas duas
primeiras posições das exportações
portuguesas, a NC0709 - Outros
produtos hortícolas, frescos ou
refrigerados e a NC0710 - Produtos
hortícolas, não cozidos ou cozidos em
água ou vapor, congelados,
representando que, em conjunto
atingiram cerca de 39% das exportações
da NC07.
A importância relativa das exportações
portuguesas é mais evidente na NC0704
- Couves, couve-flor, repolho ou couve
frisada, couve-rábano e outros (11ª
posição entre os exportadores mundiais,
com 1,1% da quota de mercado) e na
NC0710 - Produtos hortícolas, não
cozidos ou cozidos em água ou vapor,
congelados (20ª posição, com 1%da
quota de mercado).
Portugal ganhou quota de mercado no
grupo dos países para os quais exporta,
sendo mais forte esse ganho na
República Checa e Itália.

Produtos hortícolas, plantas, raízes e tubérculos
Outros produtos hortícolas, frescos ou refrigerados
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Outros produtos hortícolas, frescos ou refrigerados

ANÁLISE

Exportações, Importações e Balança Comercial
de Outros produtos hortícolas,
frescos ou refrigerados (2013-2017)

. Os Outros produtos hortícolas, frescos ou
refrigerados representaram 19,63% das
exportações portuguesas da NC 07.
. Representaram ainda 0,97% das exportações
portuguesas do Setor Agroalimentar e 0,11%
do total das exportações portuguesas,
totalizando os 58,0 M€ em 2017. Dados
publicados sobre 2018 registaram um aumento
das exportações em cerca de 3 M€.

Fonte: ITC, com base em UN COMTRADE e Eurostat | Unidade: milhares €

Exportações

Importações

56 427

53 323

12 145

11 004
2 774

. Nos últimos anos houve uma flutuação no
valor das importações, mas com uma tendência
clara de subida, ao ponto de, em 2017, terem
superado as exportações. Isso provocou o
primeiro saldo negativo da balança comercial
que era positiva em 12 M€ em 2013.

2013

58 006
57 991

40 092

37 554

. Portugal foi responsável por 0,50% do total
das exportações mundiais deste produto em
2017, ocupando a 26ª posição no ranking
mundial.

55 491

53 653

51 096

49 699

Balança Comercial

2014

2015

2 168
2016

2017

- 15

No período em análise, as exportações portuguesas atingiram o seu menor valor (49,69 M€) no ano de 2013 e
o seu valor mais elevado (57,99M€) em 2017. Apesar da ligeira quebra de 2016, a tendência foi positiva. Os
dados divulgados para 2018 registaram uma nova subida, para um valor de exportação de 60,9 M€.

Produtos hortícolas, plantas, raízes e tubérculos

NC 0709

Outros produtos hortícolas, frescos ou refrigerados

PAÍSES DE DESTINO DAS EXPORTAÇÕES

ANÁLISE

Fonte: Trade Map. ITC, com base em UN COMTRADE e Eurostat (milhares €)

· Os cinco principais destinos das exportações
portuguesas deste produto foram, por ordem
de importância:
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- Espanha
- Reino Unido
- Holanda
- França
- República Checa
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· Espanha destacou-se, de forma consistente,
como o principal destino das exportações
portuguesas nesta categoria de produto,
representando 49% (28,16M€) do total em 2017.
Em 2018 reforçou esta posição, aumentado as
compras a Portugal para 31,5 M€.
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. O Reino Unido e a Holanda mantiveram as
posições em 2018, mas o primeiro
aumentando o valor e o segundo baixando.
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. O maior destaque dos dados de 2018 vai para
a Polónia que entrou diretamente para o
quarto lugar desta lista.

Produtos hortícolas, plantas, raízes e tubérculos

NC 0709

Outros produtos hortícolas, frescos ou refrigerados

. Num período de 5 anos, as exportações
portuguesas para todo o mundo cresceram
mais em quantidade do que em valor, o que
significou um decréscimo do valor unitário
exportado.
. Além disso, nesta NC em particular, Portugal
perdeu quota de mercado, com o
crescimento das exportações, a ser 1%
inferior ao crescimento das importações dos
países clientes.
. O gráfico ao lado apresenta os principais
importadores mundiais de outros produtos
hortícolas, frescos ou refrigerados, sendo
que sete deles são europeus.

PRINCIPAIS IMPORTADORES MUNDIAIS
Fonte: Trade Map. ITC, com base em UN COMTRADE e Eurostat (milhares $)
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. Alguns estão presentes entre os principais
mercados de destino das exportações
portuguesas, como sejam a França, a
Holanda, o Reino Unido, a Alemanha, a Itália
e a Bélgica.
. Outros, porém, não estão presentes nessa
lista ou aparecem abaixo dos 10 mais
relevantes.
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Considerando os mercados de destino das exportações portuguesas, os
mercados que apresentaram maior crescimento e os principais
importadores mundiais de Outros produtos hortícolas, frescos ou
refrigerados, sugere-se:
REFORÇAR / CONSOLIDAR
. Espanha: principal destino das exportações portuguesas. Está a crescer
desde 2016. Importa consolidar.
. Holanda: terceiro principal destino das exportações portuguesas e sexto
maior importador mundial. Apesar da ligeira quebra que se verificou em
2018, está a crescer. Importa consolidar.
. Polónia: é o principal destaque nestes países, pelo crescimento
exponencial das importações a Portugal. De 39 mil euros em 2014,
passou a 4 M€ em 2018. Importa consolidar.
RECUPERAR
. França: de quarto, passou a quinto principal destino das exportações
portuguesas, entre 2017 e 2018. É, no entanto, o quarto maior
importador mundial. É um mercado importante para recuperação.

NC 0709

. República Checa: saiu do top 5 dos principais destinos das exportações
portuguesas em 2018. Aumentou as compras a Portugal de forma
consistente entre 2013 e 2017, mas reduziu-as em 2018. Importa
recuperar.
. Itália, Bélgica e Alemanha: Estão entre os dez maiores importadores
mundiais destes produtos, mas estão a reduzir as compras a Portugal.
Sugere-se recuperação.
MONITORIZAR
. Reino Unido: segundo maior destino das exportações portuguesas e
terceiro maior importador mundial. As exportações portuguesas estão a
crescer, mas sugere-se monitorização da evolução do Brexit, para decidir
reforço e consolidação.

Produtos hortícolas, plantas, raízes e tubérculos
Produtos hortícolas não cozidos ou cozidos em água ou vapor, congelados
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Produtos hortícolas não cozidos ou cozidos em água ou vapor, congelados

ANÁLISE

Exportações, Importações e Balança Comercial
de Produtos hortícolas não cozidos ou cozidos
em água ou vapor, congelados (2013-2017)

. Os Outros produtos hortícolas, frescos ou
refrigerados representaram 19,63% das
exportações portuguesas da NC 07.
. Representaram ainda 0,97% das exportações
portuguesas do Setor Agroalimentar e 0,11%
do total das exportações portuguesas,
totalizando os 58,0 M€ em 2017. Dados
publicados sobre 2018 mostraram um aumento
das exportações em cerca de 3 M€.

Fonte: ITC, com base em UN COMTRADE e Eurostat | Unidade: milhares €
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. Portugal foi responsável por 0,50% do total
das exportações mundiais deste produto em
2017, ocupando a 26ª posição no ranking
mundial.
. Nos últimos anos houve uma flutuação no
valor das importações, mas com uma tendência
clara de subida, ao ponto de, em 2017, terem
superado as exportações. Isso provocou o
primeiro saldo negativo da balança comercial
que era positiva em 12 M€ em 2013.

Balança Comercial
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No período em análise, as exportações portuguesas atingiram o seu menor valor (49,69 M€) no ano de 2013 e
o seu valor mais elevado (57,99M€) em 2017. Apesar da ligeira quebra de 2016, a tendência foi positiva. Os
dados divulgados para 2018 mostraram uma nova subida, para um valor de exportação de 60,9 M€.
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Fonte: Trade Map. ITC, com base em UN COMTRADE e Eurostat (milhares €)

· Os cinco principais destinos das exportações
portuguesas deste produto foram, em 2017, a
Bélgica, a França, Argélia, Brasil e Espanha.

25 000

. A Bélgica representou 41% (23,1 M€) do total
das exportações nesse ano e, em 2018, passou
para perto dos 25 M€. Portugal foi o quarto
principal fornecedor belga desta categoria de
produto, responsável por 10% do total das suas
importações.
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. A França – segundo principal destino – tem
subido de forma gradual e, em 2018, ficou nos
11,7 M€.
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. Abaixo de Bélgica e França, os outros destinos
das exportações portuguesas absorveram
menos de 3 M€ em 2017. Dados finais para
2018 confirmaram, no entanto, algumas
alterações na tabela, nomeadamente, a
passagem de Espanha para terceiro mercado e
Holanda para quinto, com a descida da Argélia
para sétimo.
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. Num período de 5 anos, as exportações
portuguesas para todo o mundo cresceram
mais em quantidade (12%) do que em valor
(9%), o que significou um decréscimo do
valor unitário exportado.
. No mesmo período, Portugal conquistou
quota de mercado, com o crescimento das
suas exportações em valor a serem 10%
superior ao crescimento das importações dos
seus clientes.

PRINCIPAIS IMPORTADORES MUNDIAIS
Fonte: Trade Map. ITC, com base em UN COMTRADE e Eurostat (milhares $)
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. O gráfico ao lado apresenta os principais
importadores mundiais de produtos
hortícolas, não cozidos ou cozidos em água
ou vapor, congelados.
.Alguns deles estão presentes entre os
principais mercados de destino das
exportações portuguesas, como sejam o
Japão, a França, o Reino Unido, a Bélgica, a
Espanha e a Holanda.
. Outros, porém, não estão presentes nessa
lista ou aparecem abaixo dos 10 mais
relevantes.
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Considerando os mercados de destino das exportações portuguesas, os
mercados que apresentaram maior crescimento e os principais
importadores mundiais de Produtos hortícolas, não cozidos ou cozidos
em água ou vapor, congelados, sugere-se:
REFORÇAR / CONSOLIDAR
. Bélgica: principal destino das exportações portuguesas, tendo
aumentado as suas compras de 14 M€ em 2014 para 24 M€ em 2018. É,
além disso, o sexto maior importador mundial. Importa consolidar.
. França: segundo principal destino das exportações portuguesas e
quarto maior importador mundial. As importações de França com
origem em Portugal têm aumentado de forma consistente e atingiram
11,7 M€ em 2018. Importa reforçar e consolidar.
. Espanha: apesar de estar muito atrás de França em termos de valores, é
o terceiro principal destino das exportações portuguesas. Entre 2015 e
2018 as exportações anuais duplicaram, para os 3,2 M€.
. Brasil: quarto principal destino das exportações portuguesas e, em
2018, aproximaram-se bastante dos 3 M€. Tem crescido de forma
consistente e sugere-se reforço e consolidação.
. Holanda: passou a quinto maior destino das exportações portuguesas em
2018. Está na lista dos maiores importadores mundiais, em décimo lugar.
. EUA: tem vindo a subir como destino das exportações portuguesas (de
cerca de meio milhão em 2014 para 2,7 M€ em 2018) e é o principal
importador mundial. Importa reforçar.

NC 0710

ABRIR
. Japão e Alemanha: segundo e terceiro maiores importadores mundiais,
mas com valores de importação de Portugal ainda baixos. Um deles
bastante distante, em termos geográficos e culturais, mas o outro
pertencendo à União Europeia. Importa abrir.
MONITORIZAR
. Angola: apesar de ser o décimo principal destino das exportações
portuguesas, tem vindo a decrescer nas importações. É necessário
monitorizar a evolução económica para decidir sobre esforço de
recuperação.
. Reino Unido: quinto maior importador mundial, mas apenas oitavo
destino das exportações portuguesas, com diminuição de valor nos
últimos anos. Sugere-se monitorização da evolução do Brexit, para
decidir abertura.
. Argélia: já foi o terceiro maior destino destino das exportações
portuguesas, mas comprou menos 1 M€ em 2018. Importa monitorizar
para avaliar esforço de recuperação.
. Outros: Suíça, Noruega, Dinamarca e Itália são mercados estabilizados,
mas com potencial de crescimento (Itália é mesmo o sexto maior
importador mundial). Importa monitorizar para reforçar.

Carnes e miudezas
Carne suína

Carnes e miudezas comestíveis das aves

Carne bovina

NC 02

Carnes e Miudezas

ANÁLISE

Exportações, Importações e Balança Comercial
de Carnes e miudezas (2013-2017)

. O capítulo que constitui a NC Carnes e
miudezas foi o 10° mais relevante nas
exportações agroalimentares portuguesas, no
período analisado, representando 3,41% do
total.
. No total das exportações portuguesas, o peso
desta NC foi de 0,37%.
. Os dados divulgados para 2018 registaram
uma nova quebra (de 6,4 M€) do valor das
exportações.
. Paralelamente, as importações nacionais
cresceram neste período, o que resultou num
agravamento do saldo da Balança Comercial
que já era negativo.

. Portugal foi responsável por 0,20% das
exportações mundiais nesta NC em 2017,
ocupando o 36º lugar no ranking mundial.

Fonte: ITC, com base em UN COMTRADE e Eurostat | Unidade: milhares €
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No período em análise, as exportações portuguesas aumentaram de forma continuada entre 2013 e 2016. Em
2017 registou-se uma quebra e os dados divulgados para 2018, apontaram para um valor total de exportação
outra vez abaixo dos 200 M€ (197,1 M€). Ainda assim, entre 2013 e 2018 registou-se um crescimento de
22,3 M€.

NC 02

Carnes e Miudezas

MERCADOS

PAÍSES DE DESTINO DAS EXPORTAÇÕES
Fonte: Trade Map. ITC, com base em UN COMTRADE e Eurostat (milhares €)

. Espanha foi o principal destino das
exportações portuguesas, representando
42,4% do total do valor exportado em 2017.
Entre 2017 e 2018, o valor exportado para
Espanha baixou de 86,2 M€ para 82,9 M€.
. Angola (2º mercado de destino) tem vindo a
reduzir as compras a Portugal, de 41,6 M€ em
2014 para 28,1 M€ em 2018.
.· França mantém-se como terceiro principal
destino em 2018. Comprou 11 M€ em 2014,
atingiu o valor mais elevado em 2016 (21,4
M€), mas ficou-se pelos 17,4 M€ em 2018.
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. O Reino Unido baixou as importações a
Portugal em cerca de 1 M€, em 2018, tendo
sido ultrapassado nesta lista pela Holanda.

0
Espanha

. A Holanda tem vindo a crescer de forma
muito significativa. Em 2014 importou 1,2 M€ a
Portugal, em 2016 3,7 M€, em 2017 9,4 M€ e
os números divulgados para 2018 registaram
10,8 M€.

Angola

França

Reino Unido

Holanda

China (Hong
Kong)

Bélgica

Japão

Alemanha

Navios e
Bunkers

Nos dez principais mercados de exportação da NC Carnes e miudezas estavam seis países europeus, aos quais se
juntaram Angola, Hong Kong, Japão e o fornecimento de navios e bunkers. A Espanha liderou a lista e os cinco
primeiros destinos foram responsáveis por 77,3% das exportações.
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PRINCIPAIS PRODUTOS DESTE SEGMENTO

Indicadores
Código Pautal
(NC)

Total
Total 02
0203
0207
0201
0210

0206
0202
0204

0209

0208
0205

Designação dos produtos

Peso relativo no
Peso relativo no Peso relativo
Peso relativo Posição entre os
total das
Setor
nesta NC
nas exportações exportadores
exportações
Agroalimentar (ou Segmento)
mundiais
mundiais
portuguesas

Setor Agroalimentar

10,83%

-

-

-

-

Carnes e miudezas, comestíveis

0,37%

3,41%

-

-

-

0,15%

1,37%

40,10%

0,30%

21

0,10%

0,96%

28,06%

0,20%

32

0,05%

0,46%

13,34%

0,10%

35

0,03%

0,26%

7,69%

0,40%

16

0,01%

0,14%

3,98%

0,10%

36

0,01%

0,13%

3,69%

0,00%

42

0,01%

0,05%

1,53%

0,00%

34

0,00%

0,03%

0,95%

0,30%

20

0,00%

0,02%

0,57%

0,20%

34

0,00%

0,00%

0,09%

0,00%

30

Carnes de animais da espécie suína, frescas, refrigeradas ou
congeladas
Carnes e miudezas comestíveis, frescas, refrigeradas ou
congeladas, das aves da posição 0105
Carnes de animais da espécie bovina, frescas ou refrigeradas
Carnes e miudezas, comestíveis, salgadas ou em salmoura,
secas ou fumadas; farinhas e pós, comestíveis, de carnes ou
de miudezas
Miudezas comestíveis de animais das espécies bovina, suína,
ovina, caprina, cavalar, asinina e muar, frescas, refrigeradas
ou congeladas
Carnes de animais da espécie bovina, congeladas
Carnes de animais das espécies ovina ou caprina, frescas,
refrigeradas ou congeladas
Toucinho sem partes magras, gorduras de porco e de aves,
não fundidas nem extraídas de outro modo, frescos,
refrigerados, congelados, salgados ou em salmoura, secos
ou fumados
Outras carnes e miudezas comestíveis, frescas, refrigeradas
ou congeladas
Carnes de animais das espécies cavalar, asinina e muar,
frescas, refrigeradas ou congeladas

. A carne suína (NC 0203) representou
quase metade das exportações do
segmento de Carnes e Miudezas. Em
conjunto com Carnes e miudezas
comestíveis das aves da posição 0105
(NC 0207), atingiu cerca de 68% das
exportações.
. As carne bovina (NC 0201) representou
13,34% das exportações do segmento e
os restantes produtos registaram uma
relevância baixa.
. Nos últimos cinco anos, registou-se
uma queda de 1% na procura mundial
de carne bovina, mas nos restantes
principais produtos o crescimento foi
nulo ou negativo.
. A percentagem de Portugal nas
exportações mundiais destes produtos
foi de: NC 0203: 0,3%; NC 0207: 0,2% e
NC 0201: 0,1%.
. Portugal perdeu quota de mercado
mundial na carne suína, porém ganhou
em carnes e miudezas comestíveis das
aves da posição 0105 e na carne bovina.

Carnes e miudezas
Carne suína

Carnes e miudezas
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Carne suína

ANÁLISE

Exportações, Importações e Balança Comercial
de Carne suína (2013-2017)

. A carne suína representou 40,10% das
exportações portuguesas da NC 02.
. Representou ainda 1,37% das exportações
portuguesas do Setor Agroalimentar e 0,15%
do total das exportações portuguesas em 2017,
totalizando 81,59 M€ naquele ano.
. Dados já divulgados para 2018 registaram
uma quebra de cerca de 11 M€ nas
exportações, superior à quebra registada no
total da NC a dois dígitos.
· Portugal foi responsável por 0,30% do total
das exportações mundiais deste produto em
2017, ocupando a 21ª posição no ranking
mundial.

· As importações foram oscilando ao longo do
período analisado, mas terminaram num valor
aproximado ao registado em 2013. Já o saldo
da balança comercial, foi melhorando ao longo
do período, mas agravou-se de novo no final,
aumentando o défice em cerca de 2 M€

Fonte: ITC, com base em UN COMTRADE e Eurostat | Unidade: milhares €
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-119 619
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No período em análise (2013-2017), as exportações portuguesas atingiram o seu valor mais elevado (131,40 M€).
Em 2017sofreram uma redução para 81,59 M€ e os dados entretanto divulgados para 2018 confirmaram uma
nova descida e um valor de exportação de 70,36 M€.

Carnes e miudezas

NC 0203

Carne suína

PAÍSES DE DESTINO DAS EXPORTAÇÕES

ANÁLISE

Fonte: Trade Map. ITC, com base em UN COMTRADE e Eurostat (milhares €)

. Os cinco principais destinos das exportações
portuguesas deste produto foram, por ordem
de importância:

40 000

- Espanha
- Angola
- Reino Unido
- França
- Japão

30 000

. Espanha tem-se destacado, consistentemente,
como o principal destino das exportações
portuguesas nesta categoria de produto,
apesar de ter registado quebras sucessivas
desde 2014. Em 2018 desceu mais 1,5 M€.
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. Angola – que tinha recuperado um pouco em
2017 – reduziu o valor importado de Portugal
para 11,8 M€ em 2018.
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. O Japão surge com o primeiro valor
interessante em 2017 (3,9 M€) que aumentou
em 2018 para 4,8 M€. Reino Unido e França
também caíram em 2018.
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ANÁLISE DAS EXPORTAÇÕES PORTUGUESAS, POR MERCADO
Fonte: Trade Map. ITC, com base em UN COMTRADE e Eurostat

Indicadores
Importadores

Valor exportado em
(milhares €)

Importância nas exportações
portuguesas desta NC (%)

Crescimento em valor, nos
últimos 5 anos (%)

Crescimento em quantidade,
nos últimos 5 anos (%)

Crescimento em valor, no
último ano (%)

Posição do país no ranking das
importações mundiais

% do país parceiro nas
importações mundiais

Espanha

26 899

33

-12

-1

-2

25

0,9

Angola

17 486

21,4

-4

3

22

46

0,2

Reino Unido

8 323

10,2

-7

2

32

9

4,1

França

6 898

8,5

54

32

14

11

3

Japão

3 912

4,8

95

31,464

1

14,8

Bélgica

2 260

2,8

428

540

283

29

0,7

Alemanha

1 987

2,4

-5

6

23

4

6

Itália

1 716

2,1

144

147

-43

3

7,4

Hong Kong, China

1 440

1,8

7

2

4

10

3,3

Cabo Verde

1 261

1,5

16

24

30

98

0,01

Bulgária

1 184

1,5

41

26

0,8

Polónia

1 073

1,3

-17

-2

-22

5

5,2

Suíça

1 007

1,2

16

20

-5

75

0,04

Macau, China

597

0,7

90

72

-4

45

0,2

Luxemburgo

540

0,7

45

34

10

62

0,06

Grécia

538

0,7

30,3

16

1,8

Lojas para Navios e Bunkers

449

0,6

Malta

435

0,5

Dinamarca

407

0,5

Croácia

405

0,5

2
-9

7
6

0

87

0,02

-20

76

0,03

-13

33

0,5

-66

27

0,8

Carnes e miudezas

NC 0203

Carne suína

Na tabela da página anterior é possível
verificar com detalhe as exportações
portuguesas de Carne Suína para os vinte
principais mercados de destino.
Num período de 5 anos, as exportações
portuguesas para todo o mundo cresceram
em quantidade (2%), mas reduziram em
valor (-5%), o que significou um decréscimo
do valor unitário exportado.
O gráfico ao lado apresenta os principais
importadores mundiais de carne suína.
Alguns deles estão presentes entre
os principais mercados de destino das
exportações portuguesas, como sejam
o Japão, a Itália, a Alemanha, o Reino
Unido e Hong Kong.

Outros, porém, não estão presentes nessa
lista ou aparecem abaixo dos 10 mais
relevantes.

PRINCIPAIS IMPORTADORES MUNDIAIS
Fonte: Trade Map. ITC, com base em UN COMTRADE e Eurostat (milhares $)

5 000 000

4 000 000

3 000 000

2 000 000

1 000 000

0
Japão

China

Itália

Alemanha

Polónia

República da
Coreia

EUA

México

Reino Unido China (Hong
Kong)

Carnes e miudezas

NC 0203

Carne suína

Considerando os mercados de destino das exportações portuguesas, os
mercados que apresentaram maior crescimento e os principais
importadores mundiais de Carne suína, a estratégia sugerida para os
próximo anos passa por:
REFORÇAR / CONSOLIDAR
. França: quarto principal destino das exportações portuguesas. Cresceu
de forma constante entre 2013 e 2016, mas estabilizou em torno dos 6
M€. Importa consolidar.
. Bélgica: sexto principal destino das exportações portuguesas. Tem vindo
a crescer de forma continuada e a subir lugares na lista dos principais
importadores de Portugal. Importa consolidar.
. Polónia: sétimo principal destino das exportações portuguesas e quinto
maior importador mundial. Portugal tem exportado entre 1 M€ e 2 M€.
Importa reforçar e consolidar.
. Alemanha: as exportações portuguesas oscilam em torno de 1,5 M€.
Importa reforçar e consolidar, tendo em conta que é o quarto maior
importador mundial.
RECUPERAR
. Espanha: principal destino das exportações portuguesas deste subsetor. Não
aparece entre os 10 principais importadores mundiais, mas é um mercado
relevante para Portugal. Entre 2014 e 2018 importou menos 11 M€.

ABRIR
. Itália: terceiro maior importador mundial, mas com valores de
importação a Portugal praticamente irrelevantes.
MONITORIZAR
. Angola: apesar de ser o segundo principal destino das exportações
portuguesas, tem vindo a decrescer nas importações. De 19,4 M€ em
2014 para 11,8 M€ em 2018. É necessário monitorizar a evolução
económica para decidir sobre esforço de recuperação.
. Reino Unido: terceiro principal destino das exportações portuguesas e
nono maior importador mundial. Sugere-se monitorização da evolução
do Brexit, para decidir recuperação e reforço.
. Japão: É já o quinto maior importador de Portugal e tem crescido,
desde que foi aberto. É provavelmente um fenómeno associado a uma
empresa em particular. Por ser líder mundial nas importações, sugere-se
monitorização para avaliar possibilidades de reforço.
. Macau: Deu um salto importante entre 2017 e 2018 e é o oitavo
destino das exportações portuguesas. Importa monitorizar com o intuito
de reforçar.
. Outros: China, Coreia do Sul, EUA e México estão entre os maiores
importadores mundiais. Importa monitorizar para abertura.
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Carnes e miudezas comestíveis das aves da posição 0105

ANÁLISE

Exportações, Importações e Balança Comercial
de Carnes e miudezas comestíveis de aves (2013-2017)

. Este conjunto de produtos representou
28,06% das exportações portuguesas
da NC 02.
. Representou ainda 0,96% das exportações
portuguesas do Setor Agroalimentar e
0,10% do total das exportações
portuguesas em 2017, totalizando 57,10
M€ naquele ano.

Fonte: ITC, com base em UN COMTRADE e Eurostat | Unidade: milhares €

Exportações

134 082

Importações

Balança Comercial

149 293

144 457

145 797

110 421
57 106

. Informação sobre 2018 mostrou uma
descida de cerca de 6,5 M€.
. Portugal foi responsável por 0,20% do total
das exportações mundiais deste produto
em 2017, ocupando a 32ª posição no
ranking mundial.

. Apesar do aumento das exportações
verificado no período em análise, as
importações foram superiores e também
cresceram, agravando o saldo, já negativo,
da Balança Comercial.

40 137

32 171

29 594
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2014

35 810
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2017

-80 827
-101 911

-88 691
-109 156

-108 647

No período em análise (2013-2017), as exportações portuguesas atingiram o seu valor mais elevado (57,10 M€)
no ano de 2017 e o valor mais baixo (29,59 M€) em 2013. Dados publicados sobre 2018 registaram um valor de
exportação de 47,84 M€.

Carnes e miudezas

NC 0207

Carnes e miudezas comestíveis das aves da posição 0105

PAÍSES DE DESTINO DAS EXPORTAÇÕES

ANÁLISE

Fonte: Trade Map. ITC, com base em UN COMTRADE e Eurostat (milhares €)

· Os quatro principais destinos das
exportações portuguesas deste produto
foram, por ordem de importância:

40 000

- Espanha
- Angola
- França
- Guiné-Bissau

30 000

· Espanha tem-se destacado como o principal
destino das exportações portuguesas neste
produto, registando um crescimento significativo
(16,10 M€) em 2017, face ao ano anterior. No
entanto, caiu para 24,5 M€ em 2018 (ainda assim,
o segundo maior valor do período em análise).

20 000

. Em 2018, Angola manteve o valor de compra
a Portugal sensivelmente inalterado.

10 000

. França caiu ligeiramente em 2018, mas
mantendo-se acima dos 4 M€.
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França
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Navios e bunkers

. As exportações para a Guiné Bissau
aumentaram ligeiramente em 2018.
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ANÁLISE DAS EXPORTAÇÕES PORTUGUESAS, POR MERCADO
Fonte: Trade Map. ITC, com base em UN COMTRADE e Eurostat

Indicadores
Importadores

Valor exportado em
(milhares €)

Importância nas exportações
portuguesas desta NC (%)

Crescimento em valor, nos
últimos 5 anos (%)

Crescimento em quantidade,
nos últimos 5 anos (%)

Crescimento em valor, no
último ano (%)

Posição do país no ranking das
importações mundiais

% do país parceiro nas
importações mundiais

Espanha

33 964

59,5

15

27

94

14

1,7

Angola

6 255

11

-7

0

-1

20

1,2

França

4 645

8,1

4

8

32

5

5,1

Guiné-Bissau

1 622

2,8

61

89

37

155

0,01

Lojas para Navios e Bunkers

1 161

2

23

30

129

119

0,04

Luxemburgo

1 124

2

1

5

22

70

0,2

Gabão

957

1,7

19

33

74

56

0,3

Alemanha

818

1,4

91

109

1,786

1

7,1

São Tomé e Príncipe

805

1,4

-10

0

-31

157

0,01

Cabo Verde

705

1,2

20

36

12

108

0,06

Benim

630

1,1

-10

0

302

50

0,4

Reino Unido

627

1,1

57

65

99

2

6,3

Congo

376

0,7

18

29

32

44

0,5

Libéria

366

0,6

32

51

-6

152

0,01

Itália

324

0,6

13

15

53

35

0,7

Suíça

298

0,5

45

53

7

29

0,8

Guiné

272

0,5

65

103

237

77

0,1

Bélgica

235

0,4

14

22

16

12

2,2

Congo

212

0,4

-56

-25

49

0,4

Moçambique

204

0,4

35

46

123

0,04

-11
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Na tabela da página anterior é possível verificar
com detalhe as exportações portuguesas de
Carnes e miudezas comestíveis das aves da
posição 0105 para os vinte principais mercados
de destino.
Num período de 5 anos, as exportações
portuguesas para todo o mundo cresceram
mais em quantidade (20%) do que em valor
(10%), o que significou um decréscimo do valor
unitário exportado.
O gráfico ao lado apresenta os principais
importadores mundiais de carnes e miudezas.
Europa, Médio oriente e Ásia dominam, aos
quais se junta o México.
Dois deles estão presentes entre os principais
mercados de destino das exportações
portuguesas: a Alemanha e a França.

PRINCIPAIS IMPORTADORES MUNDIAIS
Fonte: Trade Map. ITC, com base em UN COMTRADE e Eurostat (milhares $)
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Considerando os mercados de destino das exportações portuguesas, os
mercados que apresentaram maior crescimento e os principais
importadores mundiais de Carnes e miudezas comestíveis das aves, a
estratégia sugerida para os próximo anos passa por:
REFORÇAR / CONSOLIDAR
. Espanha: principal destino das exportações portuguesas deste produto.
Apesar de uma quebra em 2018, teve um crescimento anual em valor de
94% entre 2016 e 2017. Não aparece na lista de principais importadores.
. França: terceiro principal destino das exportações portuguesas desse
subsetor e quinto maior importador mundial.
. Luxemburgo: sexto principal destino das exportações portuguesas. Não
aparece na lista dos 10 importadores mundiais mais relevantes.
. Gabão: sétimo principal destino das exportações portuguesas. Não
aparece na lista dos 10 importadores mundiais mais relevantes.
. Cabo Verde: décimo principal destino das exportações portuguesas.
Não aparece na lista dos 10 importadores mundiais mais relevantes.
RECUPERAR
. Alemanha: oitavo principal destino das exportações portuguesas desse
subsetor e o principal destino das importações mundiais.
. São Tomé e Príncipe: nono principal destino das exportações portuguesas.
Comprou em 2018 cerca de metade do que comprava em 2014. Não
aparece na lista dos 10 importadores mundiais mais relevantes.

NC 0207

MONITORIZAR
. Angola: apesar de ser o segundo principal destino das exportações
portuguesas, tem vindo a decrescer ligeiramente nas importações. É
necessário monitorizar a evolução económica para decidir sobre esforço
de recuperação.
. Reino Unido: décimo primeiro destino das exportações portuguesas,
mas segundo maior importador mundial. Sugere-se monitorização da
evolução do Brexit, para decidir recuperação e reforço.
ABERTURA
. Vários: China (e Hong, Kong), Japão, Arábia Saudita, Emirados Árabes
Unidos e México estão entre os dez maiores importadores mundiais, mas
pouco relevantes ou inexistentes nas exportações portuguesas. São
mercados importantes para abertura.

Carnes e miudezas
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Carne bovina

ANÁLISE

Exportações, Importações e Balança Comercial
de Carne bovina (2013-2017)

· A carne bovina representou 13,34% das
exportações portuguesas da NC 02.
· Representou ainda 0,46% das exportações
portuguesas do Setor Agroalimentar e 0,05%
do total das exportações portuguesas em 2017,
totalizando 27,13 M€ naquele ano.
· Portugal foi responsável por 0,10% do total
das exportações mundiais deste produto em
2017, ocupando a 35ª posição no ranking
mundial.

Fonte: ITC, com base em UN COMTRADE e Eurostat | Unidade: milhares €

Exportações

333 202

19 048

356 149

Balança Comercial

352 058

2014

379 393

2015

412 701

27 138

26 029

23 832

14 000
2013

Importações

2016

2017

· Em 2017 registou-se um crescimento tanto
nas exportações (1,10 M€) como nas
importações nacionais (33,30 M€).
-314 154

· Apesar do crescimento das exportações, as
importações foram superiores, o que resultou
num saldo da Balança Comercial deficitário.
. Os dados divulgados para 2018 mostraram
uma subida de mais de 10 M€ nas exportações
de Carne Bovina.

-342 149

-328 226

-353 364

-385 563

No período em análise (2013-2017), as exportações portuguesas atingiram o seu valor mais baixo (14 M€) em
2014. Desde esse ano têm vindo sempre a aumentar e atingiram os 27,1 M€ em 2017. Dados publicados sobre
2018 registaram um valor de exportação de 38,23 M€.
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PAÍSES DE DESTINO DAS EXPORTAÇÕES

ANÁLISE

Fonte: Trade Map. ITC, com base em UN COMTRADE e Eurostat (milhares €)

· Os cinco principais destinos das exportações
portuguesas deste produto foram, por ordem
de importância:

20 000

- Espanha
- Holanda
- Bélgica
- França
- Alemanha

15 000

· A Espanha destacou-se como o principal destino
das exportações portuguesas nesta categoria de
produto. Apesar de ter registado uma retração
(-3,23 M€) em 2017, recuperou em 2018 para o
valor mais elevado do período (18,5 M€).
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. A Holanda subiu também em 2018,
ultrapassando os 10 M€.
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. A Alemanha passou para terceiro destino
das exportações portuguesas, em 2018,
com compras de 3,3 M€. A França duplicou
as importações a Portugal e apenas
a Bélgica as reduziu.
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Num período de 5 anos, as exportações
portuguesas para todo o mundo cresceram
significativamente, mas mais em quantidade
(16%) do que em valor (9%), o que significou
um decréscimo do valor unitário exportado.
O gráfico ao lado apresenta os principais
importadores mundiais de carne Bovina.
Metade desses países são europeus,
aos quais se juntam os EUA e o Japão
(primeiro e segundo lugar), o Chile,
o México e a Coreia do Sul.

Alguns deles estão presentes entre os
principais mercados de destino das
exportações portuguesas, como sejam a
Alemanha, a Holanda e a França.

PRINCIPAIS IMPORTADORES MUNDIAIS
Fonte: Trade Map. ITC, com base em UN COMTRADE e Eurostat (milhares $)
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Considerando os mercados de destino das exportações portuguesas, os
mercados que apresentaram maior crescimento e os principais
importadores mundiais de Carne Bovina, a estratégia sugerida para os
próximo anos passa por:
REFORÇAR / CONSOLIDAR
. Espanha: principal destino das exportações portuguesas desse produto,
teve um crescimento anual em valor de 4% entre 2013 e 2017. Apesar
da quebra em 2017, atingiu o valor mais elevado das importações de
Portugal em 2018.
. Holanda: segundo principal destino das exportações portuguesas e
quinto maior importador mundial. Tem crescido de forma sustentada nas
compras a Portugal e, em 2018, superou os 10 M€.
. Alemanha: de quinto principal destino das exportações portuguesas em
2017, passou para terceiro em 2018. É, também, o terceiro maior
importador mundial. Em 2014 comprou 2 mil euros a Portugal e em
2018 3,3 M€. Importa reforçar e consolidar.
. França: passou a quarto principal destino das exportações portuguesas
em 2018, mas com um valor semelhante ao de 2014. É o sétimo maior
importador mundial. Importa reforçar e consolidar.
. Bélgica: sexto maior mercado de destino das exportações portuguesas,
mas com valores de importação com muitas oscilações. Importa
consolidar.

NC 0201

MONITORIZAR
. Dinamarca: passou de praticamente nada a 1,6 M€ de importações em
2018. Importa monitorizar para decidir reforço e consolidação.
. Angola: apesar de ser o sétimo principal destino das exportações
portuguesas e de ter vindo a crescer paulatinamente, é necessário
monitorizar a evolução económica para decidir sobre reforço e
consolidação.
. Reino Unido: nono destino das exportações portuguesas, mas sexto
maior importador mundial. Sugere-se monitorização da evolução do
Brexit, para decidir reforço e consolidação.
ABERTURA
. Itália: apenas o décimo primeiro destino das exportações portuguesas
em 2018, mas quarto maior comprador mundial. Importante para
abertura/entrada.
. Vários: EUA, Japão, Chile, México e Coreia do Sul estão entre os dez
maiores importadores mundiais, mas pouco relevantes ou inexistentes
nas exportações portuguesas. São mercados importantes para abertura.

Preparações alimentícias diversas
Preparações para molhos e molhos preparados

Sorvetes, mesmo que contenham cacau
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Preparações alimentícias diversas

ANÁLISE
. O capítulo que constitui a NC 21 - Preparações
alimentícias diversas foi, no último ano com
registo completo, o 11° mais relevante nas
exportações agroalimentares portuguesas,
valendo 3,1% do total. Nesse mesmo ano, e no
total das exportações portuguesas, o peso
desta NC foi de 0,33%, atingindo, em valor
absoluto, os 181,9 M€.
. Entre 2013 e 2017, as exportações portuguesas
deste segmento cresceram 82,7 M€.

Exportações, Importações e Balança Comercial
de Preparações alimentícias diversas (2013-2017)
Fonte: ITC, com base em UN COMTRADE e Eurostat | Unidade: milhares €

Exportações

Importações

Balança Comercial

409 076
326 400

327 550

362 822

181 857

173 190

155 055

151 876

138 861

337 227

. Os dados divulgados para 2018 confirmaram
uma nova subida, de 13 M€.
. As importações nacionais também cresceram,
de forma constante no período analisado e de
forma ainda mais forte, em termos absolutos,
causando um agravamento da balança
comercial que já era negativa.
. As exportações portuguesas nesse segmento
cresceram a um ritmo superior ao crescimento
anual das importações mundiais e o país tem
reforçado a sua quota nas exportações
mundiais.

2013

2014

-187 539

2015

-175 674

2016

-182 172

2017

-189 632
-227 219

No período em análise, as exportações portuguesas aumentaram todos os anos, passando dos 138,9 M€ em
2013 para os 181,9 M€ em 2017. Dados publicados sobre 2018 registaram um valor de exportação de 194,35
M€, o mais elevado dos últimos seis anos.

NC 21

Preparações alimentícias diversas

MERCADOS

PAÍSES DE DESTINO DAS EXPORTAÇÕES
Fonte: Trade Map. ITC, com base em UN COMTRADE e Eurostat (milhares €)

. Espanha foi o principal destino das
exportações portuguesas, representando 32%
do total do valor exportado em 2017. Números
sobre 2018 mostraram um crescimento de
2,5 M€.

60 000

. O Reino Unido (segundo mercado de destino)
recebeu 12% das exportações portuguesas.
Tem vindo a crescer de forma consistente e
atingiu 22,6 M€ em 2018.

40 000

. As exportações para França (terceiro destino)
representaram 10% do total e cresceram 8% ao
ano, entre 2013 e 2017. Em 2018 aumentaram
perto de 2 M€.
. Angola manteve-se na quarta posição, mas as
suas compras a Portugal têm descido nos
últimos anos.

20 000

0
Espanha

. A Alemanha está próxima de duplicar o valor
de compras a Portugal deste produto, num
período de cinco anos.

. Mais abaixo na tabela, destacam-se as subidas
da Suíça e, em 2018, da Grécia.

Reino Unido

França

Angola

Alemanha

Navios e
Bunkers

Itália

Cabo Verde

Polónia

Suíça

Nos dez principais mercados de exportação da NC 21 - Preparações alimentícias diversas encontravam-se sete
países europeus, aos quais se juntaram Angola, o fornecimento de navios e bunkers e Cabo Verde. Espanha
liderou a lista e os cinco primeiros foram responsáveis por 66,5% das exportações portuguesas.

NC 21

Preparações alimentícias diversas

. Na NC 21, são as Preparações alimentícias
não especificadas nem compreendidas
noutras posições (NC 2106) que têm o
peso mais importante (27,3%).

PRINCIPAIS PRODUTOS DESTE SEGMENTO

Indicadores
Código Pautal
(NC)

Total

Designação dos produtos

Peso relativo no
Peso relativo no Peso relativo
Peso relativo Posição entre os
total das
Setor
nesta NC
nas exportações exportadores
exportações
Agroalimentar (ou Segmento)
mundiais
mundiais
portuguesas

Setor Agroalimentar

10,83%

-

-

-

-

Preparações alimentícias diversas

0,33%

3,05%

-

0,20%

51

2106

Preparações alimentícias não especificadas nem
compreendidas noutras posições

0,09%

0,83%

27,27%

0,10%

55

2103

Preparações para molhos e molhos preparados;
condimentos e temperos compostos; farinha de mostarda e
mostarda preparada

0,08%

0,71%

23,12%

0,40%

40

2105

Sorvetes, mesmo que contenham cacau

0,06%

0,60%

19,64%

1,10%

19

2104

Preparações para caldos e sopas; caldos e sopas preparados;
preparações alimentícias compostas homogeneizadas

0,05%

0,49%

15,93%

1,10%

25

2102

Leveduras e outros microrganismos monocelulares mortos

0,03%

0,28%

9,07%

0,90%

22

2101

Extratos, essências e concentrados de café, chá, chicória
torrada e outros

0,02%

0,15%

4,97%

0,10%

50

Total 21

Nos últimos cinco anos, registou-se um aumento de cerca de 1% na procura mundial pelos três principais produtos que
Portugal mais exporta, neste segmento. Portugal aumentou as suas exportações acima de 1% e conquistou quota de
mercado. No entanto, a importância relativa das exportações de Portugal no contexto mundial é relativamente baixa.

. Em segundo lugar surgem as
Preparações para molhos e molhos
preparados (NC 2103) e os Sorvetes (NC
2105). Em conjunto, estas três NC
representam 70% do total exportado.
. Nos últimos cinco anos, registou-se um
aumento de cerca de 1% na procura
mundial pelos três principais produtos
deste segmento: NC 2106, NC 2103, NC
2105.
. As exportações portuguesas em todos
os produtos relevantes do segmento
aumentaram nesse quinquénio (com
destaque para os sorvetes.
. A importância relativa das exportações
de Portugal ficou acima de 1% apenas
no caso dos Sorvetes e das Preparações
para caldos e sopas; caldos e sopas
preparados; preparações alimentícias
compostas homogeneizadas

Preparações alimentícias diversas
Preparações para molhos e molhos preparados

Preparações alimentícias diversas
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ANÁLISE

Exportações, Importações e Balança Comercial
de Preparações para molhos e molhos preparados (2013-2017)

. As preparações para molhos e molhos
preparados representaram 23,12% das
exportações portuguesas da NC 21.

Fonte: ITC, com base em UN COMTRADE e Eurostat | Unidade: milhares €

Exportações

. Representaram ainda 0,71% das exportações
portuguesas do Setor Agroalimentar e 0,08%
do total das exportações portuguesas em 2017,
totalizando 42,04 M€ naquele ano.
. Os dados divulgados para 2018 registaram
uma quebra das exportações em quase 3 M€.

Importações

Balança Comercial

49 073
37 945

36 745

35 344

43 574

41 123

42 042

38 835

33 023

28 190

· Portugal foi responsável por 0,40% do total
das exportações mundiais desse produto em
2017, ocupando a 40ª posição no ranking
mundial.
2013

. No período em análise, as exportações e as
importações portuguesas deste produto
evoluíram de forma muito semelhante, pelo
que a balança comercial, apesar de ter
recuperado ligeiramente entre 2014 e 2015,
terminou sensivelmente no mesmo ponto.

2014
-7 154

-3 722

2015

-3 178

2016

2017
-4 739

-7 031

Nos cinco anos analisados, as exportações portuguesas evoluíram de forma positiva e constante, iniciando o
período nos 28 M€ e terminando nos 42 M€. O ano de 2018, segundo dados entretanto divulgados, foi o
primeiro desta série a sofrer uma redução das exportações, para 39,1 M€, ainda assim, o segundo valor mais alto
dos últimos seis anos.

Preparações alimentícias diversas

NC 2103

Preparações para molhos e molhos preparados

PAÍSES DE DESTINO DAS EXPORTAÇÕES

ANÁLISE

Fonte: Trade Map. ITC, com base em UN COMTRADE e Eurostat (milhares €)

. Os cinco principais destinos das exportações
portuguesas deste produto foram, por ordem
de importância:
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- Reino Unido
- França
- Espanha
- Angola
- Alemanha
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. O Reino Unido destacou-se como o principal
destino das exportações portuguesas neste
produto, representando cerca de 30%.
Manteve as compras estáveis a Portugal, em
2018. Portugal foi o décimo principal
fornecedor britânico desta categoria de
produtos, responsável por 3% do total.

8 000

6 000

4 000

2 000

0
Reino Unido

França

Espanha

2013

2014

2015

2016

Angola

2017

Alemanha

. Em 2018 confirmou-se uma troca de lugares
entre França (que voltou a descer) e Espanha
(que manteve o valor comprado). Angola
comprou menos 1 M€ e Alemanha manteve-se
nos 2,8 M€ comprados.

Preparações alimentícias diversas

NC 2103

Preparações para molhos e molhos preparados

Num período de 5 anos, as
exportações portuguesas para todo
o mundo cresceram mais em
quantidade do que em valor, o que
significou um decréscimo do valor
unitário exportado.
Entre os países que pagam um valor
unitário mais elevado a Portugal
estão a Suíça, Espanha e Angola.
O gráfico ao lado apresenta os
principais importadores mundiais de
preparações para molhos e molhos
preparados.
Alguns deles estão presentes entre
os principais mercados de destino
das exportações portuguesas, como
sejam o Reino Unido, o Canadá, a
França, a Alemanha e a Holanda.

PAÍSES DE DESTINO DAS EXPORTAÇÕES
Fonte: Trade Map. ITC, com base em UN COMTRADE e Eurostat (milhares $)
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Preparações alimentícias diversas
Preparações para molhos e molhos preparados

Considerando os mercados de destino das exportações portuguesas, os
mercados que apresentaram maior crescimento e os principais
importadores mundiais de Preparações para molhos e molhos
preparados, sugere-se:
REFORÇAR / CONSOLIDAR
. Espanha: passou de terceiro para segundo principal destino das
exportações portuguesas destes produtos em 2018. O mercado está a
pagar um preço acima da média. Importa consolidar.
. Alemanha: quinto destino das exportações portuguesas e quinto maior
importador mundial. As exportações portuguesas não têm sido estáveis
e importa consolidar.

RECUPERAR
. França: quarto maior importador mundial, mas passou de segundo para
terceiro destino das exportações portuguesas. Está a reduzir as compras
a Portugal desde 2016. Importa recuperar.
. Holanda: sexto destino das exportações portuguesas e sexto maior
importador mundial. As exportações portuguesas desceram abaixo de 1
M€ e têm-se mantido aí. Importa recuperar.

NC 2103

ABRIR
. EUA e Canadá: primeiro e terceiro maiores importadores mundiais, mas
muito pouco relevantes, ainda, para as exportações portuguesas.
MONITORIZAR
. Reino Unido: apesar de ser o terceiro principal destino da exportações
portuguesas e o nono maior importador mundial deste produto, sugerese a monitorização da evolução do Brexit antes de decidir reforçar a
presença no mercado.
. Angola: quarto principal destino das exportações portuguesas. Depois
de ter aumentado o valor de importação em 2017, baixou
significativamente em 2018. É necessário monitorizar a evolução
económica para decidir sobre esforço de recuperação.
. Marrocos, Dinamarca, Suécia e Polónia: Portugal tem vindo a aumentar
as exportações para estes países de forma regular nos últimos anos,
apesar do valor ser ainda relativamente baixo. Importa monitorizar para
avaliar reforço.

Preparações alimentícias diversas
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Preparações alimentícias diversas

NC 2105

Sorvetes, mesmo que contenham cacau

ANÁLISE

Exportações, Importações e Balança Comercial
de Sorvetes, mesmo que contenham cacau (2013-2017)

. Os sorvetes representaram 19,64% das
exportações portuguesas da NC 21.

Fonte: ITC, com base em UN COMTRADE e Eurostat | Unidade: milhares €

Exportações

. Representaram ainda 0,60% das exportações
portuguesas do Setor Agroalimentar e 0,06%
do total das exportações portuguesas em 2017,
totalizando 35,72M€ naquele ano.

2013

2014

-38 251

36 906

30 815

26 260

2015

-37 467

72 638

65 574

63 727

61 174

22 923

· No período analisado, as importações
cresceram acima das exportações, o que
agravou o saldo da balança comercial que era
já negativo.

Balança Comercial

80 332

. Os dados divulgados para 2018 mostraram
uma subida das exportações em cerca de 5 M€.
· Portugal foi responsável por 1,10% do total
das exportações mundiais desse produto em
2017, ocupando a 19ª posição no ranking
mundial.

Importações

35 720

2016

-34 759

2017

-35 732
-44 612

As exportações portuguesas cresceram de forma sistemática entre 2013 e 2016, tendo reduzido ligeiramente em
2017. Dados publicados sobre 2018 mostraram uma recuperação e uma subida para 40,7 M€ o que representou
o valor mais elevado dos últimos seis anos.

Preparações alimentícias diversas
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Sorvetes, mesmo que contenham cacau

PAÍSES DE DESTINO DAS EXPORTAÇÕES

ANÁLISE

Fonte: Trade Map. ITC, com base em UN COMTRADE e Eurostat (milhares €)

· Os cinco principais destinos das exportações
portuguesas deste produto foram, por ordem
de importância:

14 000

- Espanha
- Alemanha
- Reino Unido
- Itália
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· Espanha apresentou-se claramente como o
principal destino das exportações portuguesas
desse produto, representando 30% do total.
Apesar da evolução negativa dos últimos anos,
os dados sobre 2018 mostraram que
ultrapassou os 13 M€. Portugal foi o quinto
principal fornecedor espanhol de Sorvetes.
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. Dados também para 2018 registaram um forte
aumento das compras de França que acabou
mesmo por ultrapassar o Reino Unido e Itália
na lista dos principais destinos de Portugal.

Preparações alimentícias diversas
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Sorvetes, mesmo que contenham cacau

Num período de 5 anos, as exportações
portuguesas para todo o mundo cresceram
mais em quantidade do que em valor, o que
significou um decréscimo do valor unitário
exportado.

PAÍSES DE DESTINO DAS EXPORTAÇÕES
Fonte: Trade Map. ITC, com base em UN COMTRADE e Eurostat (milhares $)
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Considerando os mercados de destino das exportações portuguesas, os
mercados que apresentaram maior crescimento e os principais
importadores mundiais de Sorvetes, sugere-se:
REFORÇAR / CONSOLIDAR
. Espanha: principal destino das exportações portuguesas e quinto maior
importador mundial. Após um período de quebra nas importações a
Portugal, recuperou em 2018, para o valor mais elevado dos últimos seis
anos. Importa consolidar.
. Alemanha: segundo principal destino das exportações portuguesas,
tendo estado a aumentar o valor das compras. É, além disso, o principal
importador mundial. Sugere-se reforço e consolidação.
. França: subiu para terceiro maior destino das exportações portuguesas
em 2018 e é o terceiro maior importador mundial. Importa reforçar e
consolidar este crescimento.
RECUPERAR
. Itália: oitavo maior importador mundial. Em 2018 será o quinto
principal destino das exportações portuguesas, apesar de uma quebra
nas compras e oscilação de valores. Sugere-se recuperação.
. Holanda: sétimo principal destino das exportações portuguesas, mas
quarto maior importador mundial. Tem oscilado nas compras a Portugal
e é um mercado que interessa recuperar.

NC 2105

MONITORIZAR PARA RECUPERAR
. Reino Unido: após um período de aumento das importações
portuguesas, caiu em 2018. É, porém, o segundo maior importador
mundial. Sugere-se monitorização da evolução do Brexit, para decidir
recuperação.
. Grécia: tem oscilado nas compras a Portugal, mas registou em 2018 o
valor mais alto dos últimos seis anos. Importa monitorizar para perceber
consistência e reforçar.
. Angola: oitavo maior destino das exportações portuguesas. É necessário
monitorizar a evolução económica para decidir sobre esforço de
recuperação.
MONITORIZAR PARA ABRIR
. Países do Golfo: são dos maiores importadores mundiais, mas são
mercados com muito pouca ou nenhuma expressão para as exportações
portuguesas. Importa monitorizar para avaliar potencial de abertura.
. EUA, Hungria, Polónia, Dinamarca e Suécia: São mercados que têm
vindo a comprar de forma mais regular a Portugal e que importa
monitorizar para esforço de abertura.

Açúcares e produtos de confeitaria
Açúcares de cana ou de beterraba e sacarose

Produtos de confeitaria sem cacau

NC 17

Açúcares e produtos de confeitaria

ANÁLISE
. O capítulo que constituiu a NC 17 - Açúcares e
produtos de confeitaria foi, no ano de 2017, o
11° mais relevante nas exportações
agroalimentares portuguesas (1,99%). Nesse
mesmo ano, e no total das exportações
portuguesas, o peso desta NC foi de 0,22%,
atingindo, em valor absoluto, os 118,62
milhões de euros.
. Portugal foi responsável por 0,30% das
exportações mundiais nesta NC, em 2017,
ocupando o 55º lugar no ranking mundial.
. No período em análise, as exportações
portuguesas deste segmento foram oscilando,
terminando 2017 em 118,6 M€.

Exportações, Importações e Balança Comercial
de Açúcares e produtos de confeitaria (2013-2017)
Fonte: ITC, com base em UN COMTRADE e Eurostat | Unidade: milhares €

Exportações

Balança Comercial

349 337

255 198
224 985

258 011

219 974

180 793
135 255

113 734

118 621

81 358

2013

2014

. Os dados divulgados para 2018 registaram
uma subida de cerca de 3 M€.
. As importações nacionais também oscilaram e
caíram 91,32 M€ no quinquénio analisado.
Ainda assim, o valor destas foi superior ao das
exportações, resultando num saldo da Balança
Comercial negativo em 2017.

Importações

2015

2016

-111 251
-138 616

2017

-119 943

-139 390

-168 544

No período em análise as exportações portuguesas atingiram o seu menor valor no ano de 2017 (118,6 M€) e
tinham atingido o mais elevado em 2013 (180,8 M€). Dados publicados sobre 2018 confirmaram um valor de
exportação de 121,6 M€, o que significa uma quebra acumulada, em seis anos, de 59,2 M€.

NC 17

Açúcares e produtos de confeitaria

MERCADOS

PAÍSES DE DESTINO DAS EXPORTAÇÕES
Fonte: Trade Map. ITC, com base em UN COMTRADE e Eurostat (milhares €)

. Espanha foi o principal destino das
exportações portuguesas, representando
80% do total do valor exportado em 2017.
No entanto, os valores exportados para
Espanha oscilaram bastante: 69,4 M€ em
2015, mais de 100 M€ em 2016, terminado
2017 nos 75,7 M€.
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· Outros países europeus não especificados
são o segundo principal destino, mas muito
distantes de Espanha e também com fortes
oscilações.
. Seguem-se Angola, França e Reino Unido.
Os restantes países importaram todos
menos de 1M€.
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. Na lista dos vinte principais países de
destino, só dois não são europeus ou
africanos: o Canadá e os EUA, na 14ª e 16ª
posições, respetivamente.
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Angola
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Polónia
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Nos dez principais mercados de exportação da NC 17 - Açúcares e produtos de confeitaria estavam seis países
europeus, aos quais se juntaram Angola, São Tomé e Príncipe, Cabo Verde e África do Sul. A Espanha liderou a
lista, sendo responsável por 80% das exportações portuguesas dessa categoria.

NC 17

Açúcares e produtos de confeitaria

. O açúcares de cana ou de beterraba e
sacarose quimicamente pura, no estado
sólido (NC 1701) representaram quase 90%
das exportações de Açúcares e produtos de
confeitaria.

PRINCIPAIS PRODUTOS DESTE SEGMENTO
Fonte: Trade Map. ITC, com base em UN COMTRADE e Eurostat

Indicadores
Código Pautal
(NC)

Total

Designação dos produtos

Peso relativo no total Peso relativo no Peso relativo Peso relativo nas Posição entre os
das exportações
Setor
nesta NC
exportações
exportadores
portuguesas
Agroalimentar (ou Segmento)
mundiais
mundiais

Setor Agroalimentar

10,83%

-

-

-

-

Açúcares e produtos de confeitaria

0,22%

1,99%

-

-

-

1701

Açúcares de cana ou de beterraba e sacarose
quimicamente pura, no estado sólido

0,19%

1,75%

87,91%

0,40%

36

1704

Produtos de confeitaria sem cacau (incluindo
o chocolate branco)

0,02%

0,19%

9,63%

0,10%

61

1702

Outros açúcares, xaropes de açúcares e
sucedâneos do mel, mesmo misturados com
mel natural e açúcares e melaços
caramelizados

0,00%

0,03%

1,70%

0,00%

56

1703

Melaços resultantes da extração ou refinação
do açúcar

0,00%

0,02%

0,76%

0,10%

63

Total 17

Uma análise rápida a cada uma destas posições pautais a 4 dígitos permite concluir de imediato a relevância dos
Açúcares de cana ou de beterraba e sacarose quimicamente pura, no estado sólido e Produtos de confeitaria
sem cacau (incluindo o chocolate branco) nas exportações deste segmento.

. Os produtos de confeitaria sem cacau
(incluindo o chocolate branco), da NC 1704,
representaram 9,63%; os restantes produtos
tiveram pouca relevância.
. Nos últimos cinco anos, registou-se uma
queda de -1% na procura mundial da NC
1701. Para os restantes produtos, o
crescimento foi nulo ou negativo.
. A percentagem de Portugal nas
exportações mundiais destes produtos foi
de 0,40% na NC 1701 e de 0,10% na NC
1704.
. Destaque-se que Portugal perdeu quota de
mercado mundial em praticamente todos os
produtos dentro do segmento de açúcares e
produtos de confeitaria, com as
exportações, em valor, a terem uma
evolução negativa superior face à evolução
das importações mundiais.

Açúcares e produtos de confeitaria
Açúcares de cana ou de beterraba e sacarose pura no estado sólido

Açúcares e produtos de confeitaria

NC 1701

Açúcares de cana ou de beterraba e sacarose pura no estado sólido

ANÁLISE

Exportações, importações e Balança Comercial
de Açúcares e sacarose (2014-2017)

. Este conjunto de produtos representou 87,9%
das exportações portuguesas da NC 17.

Fonte: ITC, com base em UN COMTRADE e Eurostat | Unidade: milhares €

Exportações

. Representou ainda 1,75% das exportações
portuguesas do Setor Agroalimentar e 0,19%
do total das exportações portuguesas em 2017,
totalizando 104,3 M€.
. Os dados divulgados para 2018 registaram um
aumento das exportações de cerca de 5 M€.
. Portugal foi responsável por 0,40% do total
das exportações mundiais desse produto em
2017, ocupando a 36ª posição no ranking
mundial.
· Apesar do aumento das exportações, as
importações aumentaram ainda mais, o que
agravou o saldo, já negativo, da balança
comercial.

Importações

Balança Comercial

188 115
158 466

184 155

151 499
121 580
104 281

95 541
66 782

2014

2015

2016

-62 924

2017

-66 535
-84 717

-79 874

No período em análise, as exportações portuguesas têm alternado entre subidas e descidas. Atingiram o seu
menor valor (66,8 M€) em 2015 e o seu valor mais elevado (121,6 M€) em 2016. Dados publicados sobre 2018
mostraram para um valor de exportação de 109,1 M€.
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ANÁLISE

Fonte: Trade Map. ITC, com base em UN COMTRADE e Eurostat (milhares €)

. Os cinco principais destinos das exportações
portuguesas deste produto foram, por ordem
de importância:
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. Espanha tem-se destacado como o principal
destino das exportações portuguesas neste
produto, apesar da quebra significativa
verificada entre 2013 e 2014. Portugal foi o
segundo maior fornecedor espanhol,
responsável por 13% do total.
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. Em 2018, Espanha, outros países não
especificados da Europa e Angola absorveram
97% das exportações portuguesas. Os restantes
países compraram menos de 1 M€ cada.
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Açúcares de cana ou de beterraba e sacarose pura no estado sólido

Num período de 5 anos, as exportações
portuguesas para todo o mundo cresceram
mais em quantidade do que em valor, o que
significou um decréscimo do valor unitário
exportado. Ainda assim, Portugal conseguiu
crescer nas exportações quando as importações
dos seus parceiros comerciais reduziu 1%, o que
resulta num aumento da sua quota de mercado.

PRINCIPAIS IMPORTADORES MUNDIAIS
Fonte: Trade Map. ITC, com base em UN COMTRADE e Eurostat (milhares $)
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O gráfico ao lado apresenta os principais
importadores mundiais de açúcares, mas
nenhum deles está na lista dos mais
relevantes para Portugal.
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Neste contexto, sugere-se:
CONSOLIDAR
. Espanha: principal destino das exportações
portuguesas, mas que têm sido muito
irregulares nos seus valores.
. Angola: segundo principal destino também
com importações muito irregulares.
RECUPERAR
. França e Reino Unido (este último em função
da evolução do Brexit).
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Açúcares e produtos de confeitaria

NC 1704

Produtos de confeitaria sem cacau (incluindo o chocolate branco)

ANÁLISE

Exportações, Importações e Balança Comercial
de Produtos de confeitaria sem cacau,
incluindo o chocolate branco (2013-2017)

. Este conjunto de produtos representou 9,63%
das exportações portuguesas da NC 17.

Fonte: ITC, com base em UN COMTRADE e Eurostat | Unidade: milhares €

. Representou ainda 0,19% das exportações
portuguesas do Setor Agroalimentar e 0,02%
do total das exportações portuguesas em 2017,
totalizando 11,42 M€ naquele ano.

Exportações

43 468

Importações

Balança Comercial

46 329

43 019

45 474

42 632

. Dados publicados sobre 2018 registaram uma
descida de cerca de 1,5 M€.
. Portugal foi responsável por 0,10% do total
das exportações mundiais deste produto em
2017, ocupando a 61ª posição no ranking
mundial.
. No período em análise, as importações deste
produto aumentaram ligeiramente o que,
combinado com uma quebra nas exportações,
agravou o saldo negativo da balança comercial.

13 778

13 257

2013

10 794

2014

-30 211

11 420

10 393

2015

2016

-29 241

-35 535

2017

-32 239

-34 054

No período em análise, a evolução das exportações portuguesas foi irregular. Atingiram o seu valor mais elevado
(13,8 M€) no ano de 2014. Os dados divulgados para 2018 apontaram para um valor de exportação de 9,90 M€,
o que será o valor mais baixo dos últimos seis anos.
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ANÁLISE

Fonte: Trade Map. ITC, com base em UN COMTRADE e Eurostat (milhares €)

· Os cinco principais destinos das exportações
portuguesas deste produto foram, por ordem
de importância:
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- Espanha
- Reino Unido
- França
- Cabo Verde
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· Angola destacou-se como o principal destino
das exportações portuguesas, representando
29% (3,28 M€) do total em 2017. Seguiu-se a
Espanha, que representou 23% (2,62 M€) das
exportações. Estes dois mercados ficaram com
valores muito semelhantes no final de 2018.
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. Em 2018 o Reino Unido manteve-se como
terceiro destino das exportações portuguesas,
mas abaixo de 1 M€. França desceu
significativamente, para a 6ª posição, sendo
ultrapassada pela Polónia que, mesmo assim,
apenas comprou 360 mil euros.

Açúcares e produtos de confeitaria
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Produtos de confeitaria sem cacau (incluindo o chocolate branco)

O gráfico ao lado apresenta os principais
importadores mundiais de produtos de confeitaria
sem cacau. Alguns deles estão entre os principais
mercados de destino das exportações portuguesas.
Neste contexto, sugere-se:
CONSOLIDAR
. Angola: principal destino, a recuperar face a
2016. Importa avaliar evolução e consolidar.
. Reino Unido: Apesar dos riscos do Brexit, é o
terceiro maior destino para Portugal e o terceiro
maior importador mundial.
. Cabo Verde: quarto principal destino em 2018 e
a crescer gradualmente.
. Polónia: não só entrou no top 5 dos destinos de
Portugal, como é décimo comprador mundial.
RECUPERAR
. Espanha: segundo principal destino, mas em
queda desde 2015. Importa recuperar.
. França: desceu significativamente nos últimos
anos, mas é o quarto maior importador mundial.
AVALIAR
. EUA, Alemanha e Canadá: primeiro, segundo e
quinto maiores compradores mundiais.

PRINCIPAIS IMPORTADORES MUNDIAIS
Fonte: Trade Map. ITC, com base em UN COMTRADE e Eurostat (milhares $)
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ANÁLISE

Exportações, Importações e Balança Comercial
de Café, chá, mate e especiarias (2013-2017)

. O capítulo que constitui a NC 09 - Café, chá,
mate e especiarias foi, no ano de 2017, o 13°
mais relevante nas exportações
agroalimentares portuguesas, representando
1,56% do total.
. Nesse mesmo ano - e no total das exportações
portuguesas - o peso desta NC foi de 0,17%,
atingindo, em valor absoluto, os 92,8 M€.
. Os dados divulgados para 2018 confirmaram
uma descida das exportações de 8,8 M€.
. Portugal foi responsável por 0,20% das
exportações mundiais nesta NC, ocupando o
51º lugar no ranking mundial.
. Paralelamente, as importações nacionais
foram crescendo de forma sequencial neste
mesmo período, o que resultou num
agravamento do saldo da Balança Comercial
que já era negativo.

Fonte: ITC, com base em UN COMTRADE e Eurostat | Unidade: milhares €

Exportações

Importações

Balança Comercial

244 513
211 531

2013

95 292

90 955

2014

-143 123

264 244

218 736

78 791

68 408

254 176

2015

-139 945

92 843

2016

-153 558

2017

-158 884

-171 401

No período em análise, as exportações portuguesas foram aumentando gradualmente nos primeiros anos.
Atingiram o seu valor mais elevado (95,3 M€) no ano de 2016, mas desceram para 92,8 M€ em 2017. Dados
publicados sobre 2018 registaram uma nova quebra, para um valor total de exportação de 83,71 M€, ainda
assim superior aos 68,4 M€ de 2013.

NC 09

Café, chá, mate e especiarias

MERCADOS

PAÍSES DE DESTINO DAS EXPORTAÇÕES
Fonte: Trade Map. ITC, com base em UN COMTRADE e Eurostat (milhares €)

. Espanha foi o principal destino, destacado,
das exportações portuguesas deste conjunto
de produtos, representando 29,5% do valor
total. Comparando com 2014, o valor de
exportação em 2017 foi superior em 0,5 M€ e,
em 2018, superior em cerca de 2 M€.
· França foi o 2º em 2017, mas passou para 3º
em 2018, como consequência de uma descida
de 4 M€ entre 2017 e 2018. O valor de 2018 é,
aliás, o mais baixo de todo o período analisado.
. As exportações para o Reino Unido (3º destino
em 2017) aumentaram desde 2014, atingiram
9,7 M€ em 2017, mas caíram desde aí,
fechando 2018 com 4,0 M€.
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. Angola manteve as suas importações a
Portugal em torno dos 6 M€ até 2017, mas
subiu-as para 8 M€ em 2018, tornando-se o
segundo mercado de destino.
. A Grécia mantém as suas compras em torno
dos 5 M€. Canadá e Luxemburgo estão
também estáveis. A Rússia tem vindo a
aumentar as importações desta NC.

0
Espanha

França

Reino Unido

Angola

Grécia

EAU

Rússia

Polónia

Luxemburgoo

Canadá

Nos dez principais mercados de exportação da NC 09 - Café, chá, mate e especiarias estavam sete países
europeus, aos quais se juntaram Angola, Emirados Árabes Unidos e Canadá. Espanha liderou a lista e os cinco
primeiros foram responsáveis por 59,4% das exportações.
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PRINCIPAIS PRODUTOS DESTE SEGMENTO
Fonte: Trade Map. ITC, com base em UN COMTRADE e Eurostat

Indicadores
Código Pautal
(NC)

Total
Total 09

0901

0910

Designação dos produtos

Peso relativo no
total das
exportações
portuguesas

Peso relativo no Peso relativo Peso relativo nas
Setor
nesta NC
exportações
Agroalimentar (ou Segmento)
mundiais

Posição entre os
exportadores
mundiais

Setor Agroalimentar

10,83%

-

-

-

-

Café, chá, mate e especiarias

0,17%

1,56%

-

0,20%

51

0,14%

1,29%

82,77%

0,30%

36

0,01%

0,13%

8,52%

0,40%

34

Café, mesmo torrado ou descafeinado;
cascas e películas de café; sucedâneos do
café que contenham café em qualquer
proporção
Gengibre, açafrão, curcuma, tomilho, louro,
caril e outras especiarias

0905

Baunilha

0,01%

0,05%

3,48%

0,30%

17

0902

Chá, mesmo aromatizado

0,00%

0,04%

2,69%

0,00%

62

0904

Pimenta; pimentos dos géneros Capsicum ou
Pimenta, secos ou triturados ou em pó

0,00%

0,02%

1,29%

0,00%

70

0906

Canela e flores de caneleira

0,00%

0,01%

0,84%

0,10%

22

0,00%

0,00%

0,18%

0,00%

57

0,00%

0,00%

0,11%

0,00%

48

0909
0908

Sementes de anis (erva-doce), badiana (anisestrelado), funcho, coentro, cominho ou de
alcaravia; bagas de zimbro
Noz-moscada, macis, amomos e
cardamomos

0903

Mate

0,00%

0,00%

0,08%

0,00%

25

0907

Cravo-da-índia (frutos, flores e pedúnculos)

0,00%

0,00%

0,05%

0,00%

46

. O café (NC 0901) é, claramente, o produto
mais importante nas exportações
portuguesas de Café, chá, mate e
especiarias, valendo quase 83% do total.
Segue-se o Gengibre, açafrão, curcuma,
tomilho, louro, caril e outras especiarias (NC
0910), mas representando apenas 8,5%. As
exportações de chá representaram apenas
2,7% do total desta NC.
. A importância de Portugal nas exportações
mundiais destes produtos é relativamente
baixa (em todos eles abaixo de 0,5%).
. No Café, Portugal é o 36º exportador
mundial.

. Em termos de posição, as mais relevantes
são a Baunilha (17º lugar) e a Canela e
flores de caneleira (22ª posição).
. Portugal perdeu quota de mercado
mundial na NC 0910, com as exportações,
em valor, a terem uma evolução inferior à
evolução das importações mundiais. Porém,
ganhou quota de mercado no principal
produto, o café (NC 0901).

Café, chá, mate e especiarias
Café

Café, chá, mate e especiarias

NC 0901

Café

ANÁLISE

Exportações, Importações e Balança Comercial
de Café (2013-2017)

. O café representou 82,77% das exportações
portuguesas da NC 09.
· Representou ainda 1,29% das exportações
portuguesas do Setor Agroalimentar e 0,14%
do total das exportações portuguesas em 2017,
totalizando 76,84 M€ naquele ano.
. Os dados divulgados para 2018 mostraram
uma descida das exportações portuguesas de
café em cerca de 3 M€.

· Portugal foi responsável por 0,30% do total
das exportações mundiais deste produto,
ocupando a 36ª posição no ranking mundial.
· A importação de café tem aumentado mais do
que as exportações (impulsionadas pelo
aumento do consumo interno) o que, no
período analisado, fez agravar o saldo da
balança comercial (que já era negativo) num
valor superior a 20 M€.

Fonte: ITC, com base em UN COMTRADE e Eurostat | Unidade: milhares €

Exportações

Importações

Balança Comercial

212 244
185 774

2013

77 829

64 463

2014

-131 485

229 975

188 131

57 894

54 289

219 645

2015

-130 237

76 843

2016

-147 781

2017

-141 816

-153 132

No período em análise, as exportações portuguesas foram crescendo e atingiram o seu valor mais elevado
(77,829 M€) no ano de 2016. Em 2017 deu-se uma quebra nas exportações para 76,8 M€ e os dados divulgados
para 2018 registaram nova descida e um valor de exportação de 73,54 M€.

Café, chá, mate e especiarias

NC 0901

Café
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ANÁLISE

Fonte: Trade Map. ITC, com base em UN COMTRADE e Eurostat (milhares €)

· Os cinco principais destinos das exportações
portuguesas de Café foram, por ordem de
importância:
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- Espanha
- Reino Unido
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- Emirados Árabes Unidos
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· Espanha tem-se destacado como o principal
destino das exportações portuguesas neste
produto, está a crescer nas compras e em 2018
atingiu os 27,4 M€. Portugal foi o décimo
principal fornecedor espanhol.
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. Os números publicados sobre 2018 registaram
uma nova descida das exportações para o
Reino Unido (que passou para 5º importador) e
uma fortíssima descida dos Emirados Árabes
Unidos que, de 4,9 M€ passou a 0,7 M€. Grécia
desceu 0,5 M€ e Angola aumentou 2 M€.
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. Num período de 5 anos, as exportações
portuguesas para todo o mundo cresceram
mais em valor do que em quantidade, o que
significou um aumento do valor unitário
exportado.
. Além disso, Portugal aumentou as
exportações para os países-clientes mais do
que estes aumentaram as suas importações
totais, o que resultou numa conquista de quota
de mercado.
. Entre os principais destinos das exportações
portuguesas, os preços unitários mais baixos
são praticados com a Rússia, Grécia e Espanha.
Os mais elevados com Angola, Estados Unidos
e Canadá.
. O gráfico ao lado apresenta os principais
importadores mundiais de café.
. Alguns deles estão presentes entre os
principais mercados de destino das
exportações portuguesas, como a França, o
Canadá, Espanha e o Reino Unido.

PRINCIPAIS IMPORTADORES MUNDIAIS
Fonte: Trade Map. ITC, com base em UN COMTRADE e Eurostat (milhares $)
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Considerando os mercados de destino das exportações portuguesas, os
mercados que apresentaram maior crescimento e os principais
importadores mundiais de Café, sugere-se:
REFORÇAR / CONSOLIDAR
. Espanha: principal destino das exportações portuguesas e nono maior
importador mundial. As exportações estão sensivelmente estabilizadas. É
importante consolidar e tentar aumentar o valor que é, em termos
médios, o mais baixo dos principais destinos.
. França: confirmou o segundo lugar como destino das exportações
portuguesas em 2018 e é o terceiro maior importador mundial. As
exportações portuguesas têm vindo a crescer todos os anos, mas
aumentaram apenas 1,5 M€ em 5 anos. Importa reforçar e consolidar.
. Rússia: as exportações portuguesas para a Rússia estão a crescer de
forma consistente desde 2014, praticamente triplicando o valor, de 1 M€
para 3 M€. Importa consolidar.
. Canadá: sétimo destino das exportações portuguesas e sexto maior
importador mundial. As exportações portuguesas cresceram pouco, mas
de forma constante desde 2014.
RECUPERAR
. Grécia: terceiro destino das exportações portuguesas em 2018, mas em
queda nas compras desde 2015. Importa recuperar.

NC 0901

MONITORIZAR
. Angola: quarto principal destino das exportações portuguesas em 2018
(de acordo com dados entretanto divulgados). Tem vindo a crescer
paulatinamente nas importações a Portugal, pelo que se sugere
monitorização da evolução económica para decidir sobre reforço e
consolidação.
. Reino Unido: está na lista dos dez maiores importadores mundiais. No
entanto, as importações a Portugal estão a diminuir de forma
significativa desde 2016. Sugere-se monitorização da evolução do Brexit
para avaliar esforço de recuperação.
. Emirados Árabes Unidos: foi o quinto maior destino das exportações
portuguesas em 2018, ultrapassou os 5 M€ em 2015, desceu
ligeiramente para 4,9 M€ em 2017, mas os dados publicados sobre 2018
registaram apenas 0,7 M€. Importa monitorizar para decidir
recuperação.
ABRIR
. EUA, Alemanha, Itália ou Japão: são dos principais importadores
mundiais, mas para os quais as exportações portuguesas são muito
pouco relevantes. Importa avaliar abertura.
. Coreia do Sul: A AICC - Associação Industrial e Comercial do Café
acrescenta ainda como prioritário para abertura o mercado sul-coreano.

Café, chá, mate e especiarias
Gengibre, açafrão, curcuma, tomilho e outras especiarias
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ANÁLISE

Exportações, Importações e Balança Comercial de Gengibre,
açafrão, curcuma, tomilho e outras especiarias (2013-2017)

· Este conjunto de produtos representou 8,52%
das exportações portuguesas da NC 09.

Fonte: ITC, com base em UN COMTRADE e Eurostat | Unidade: milhares €

Exportações

· Representou ainda 0,13% das exportações
portuguesas do Setor Agroalimentar e 0,01%
do total das exportações portuguesas em 2017,
totalizando 7,91 M€ naquele ano.

Importações

Balança Comercial

21 078

15 400

. Os dados divulgados para 2018 confirmaram
uma nova quebra de 3,3 M€.

11 344

9 784

· Portugal foi responsável por 0,40% do total
das exportações mundiais deste produto,
ocupando a 34ª posição no ranking mundial.

13 608

11 225

7 685

. As importações portuguesas cresceram no
período, mas a quebra significativa nas
exportações, agravou o saldo da Balança
Comercial que foi positivo até 2015, mas
negativo desde então.

14 892

13 441

7 912

7 637
4 056

2 099

2013

2014

2015

2016

2017
-3 667
-5 696

No período em análise, as exportações portuguesas foram crescendo e atingiram o seu valor mais elevado
(77,829 M€) no ano de 2016. Em 2017 deu-se uma quebra nas exportações para 76,8 M€ e os dados já
divulgados para 2018 registaram nova descida e um valor de exportação de 73,54 M€.
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Fonte: Trade Map. ITC, com base em UN COMTRADE e Eurostat (milhares €)

. Os cinco principais destinos das exportações
portuguesas deste produto foram, por ordem
de importância:

4 000

- França
- Kuwait
- Angola
- Espanha
- Arábia Saudita
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. A França destacou-se como o principal destino
das exportações portuguesas, mas com uma
queda elevada em 2017. Dados sobre 2018
mostraram um valor de exportação para França
de 66 mil euros, passando diretamente do
primeiro para o décimo terceiro destino.
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. Todos os importadores de Portugal destes
produtos, em 2018, compraram menos de
1 M€. Espanha assume a primeira posição,
seguindo-se o Kuwait, Angola, Arábia Saudita,
Emirados Árabes Unidos e Japão.
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O gráfico ao lado apresenta os principais
importadores mundiais de gengibre, açafrão,
curcuma e outras especiarias.
Alguns deles estão presentes entre os
principais mercados de destino das
exportações portuguesas, a França, Espanha,
Arábia Saudita, Japão e Emirados Árabes.

PRINCIPAIS IMPORTADORES MUNDIAIS
Fonte: Trade Map. ITC, com base em UN COMTRADE e Eurostat (milhares $)
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Outros produtos de origem animal
Tripas, bexigas e estômagos de animais exceto peixes
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Outros produtos de origem animal

ANÁLISE
. O capítulo que engloba os Outros
produtos de origem animal (NC 05) foi,
no ano de 2017, o 14° mais relevante
nas exportações agroalimentares
portuguesas (1,52% do total). Nesse
mesmo ano - e no total das
exportações portuguesas - o peso desta
NC foi de 0,17%, atingindo, em valor
absoluto, os 90,6 milhões de euros.

Exportações, Importações e Balança Comercial de Outros
produtos de origem animal (2013-2017)
Fonte: ITC, com base em UN COMTRADE e Eurostat | Unidade: milhares €

Exportações

Importações

Balança Comercial
90 619

77 641

73 998
69 129

68 670

66 653

59 465

. Os dados divulgados para 2018
mostraram um aumento das
exportações de quase 9 M€.
. As importações nacionais reduziram
durante alguns anos, mas recuperaram
no final do período analisado. Ainda
assim, o crescimento das exportações
foi mais elevado, o que resultou numa
melhoria do saldo da Balança Comercial
que já era positivo.
. Portugal foi responsável por 1% das
exportações mundiais nesta NC,
ocupando a 18º posição no ranking
mundial.

18 176

2013

15 328

2014

57 527

54 036

53 801

16 621

12 617

2015

11 143
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No período em análise as exportações portuguesas atingiram o seu menor valor em 2014 (53,8 M€) e o mais elevado
em 2017 (90,6 M€). Dados publicados sobre 2018 registaram uma nova subida e um valor de exportação de 99,37
M€, o mais alto dos últimos seis anos.

NC 05

Outros produtos de origem animal

MERCADOS

PAÍSES DE DESTINO DAS EXPORTAÇÕES
Fonte: Trade Map. ITC, com base em UN COMTRADE e Eurostat (milhares €)

· A Rússia é o principal destino das exportações
portuguesas. Cresceu significativamente
entre 2016 e 2017 e manteve um nível
elevado em 2018.

· A França (2º mercado de destino) era líder
destacado em 2014, mas foi baixando nas
compras destes produtos a Portugal, recuperou
ligeiramente em 2017 e terminou 2018
com 15,4 M€.
· As exportações para a Alemanha (3º destino)
cresceram quase 4M € entre 2014 e 2018.
. Espanha também tem vindo a aumentar as
importações destes produtos portugueses,
sobretudo no último ano, em que
cresceram 3 M€.
. O Brasil estava em nono lugar como destino
das exportações portuguesas, mas subiu para
quinto em 2018, com 8,5 M€.
. Dinamarca, Itália e Estados Unidos também
aumentaram as compras a Portugal, mas em
menor escala.
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Nos dez principais mercados de exportação da NC 05 - Outros produtos de origem animal estão 8 europeus, aos
quais se juntam os Estados Unidos da América e o Brasil. A Rússia lidera a lista e os 5 primeiros são destino de
71,4% das exportações.

NC 05

Outros produtos de origem animal

PRINCIPAIS PRODUTOS DESTE SEGMENTO

Indicadores
Código Pautal
(NC)

Total
Total 05
0504
0511

0505
0506
0507
0508
0501
0502
0510

Designação dos produtos

Setor Agroalimentar
Outros produtos de origem animal, não especificados nem
compreendidos noutros capítulos
Tripas, bexigas e estômagos, de animais, inteiros ou em
pedaços
Produtos de origem animal, não especificados nem
compreendidos noutras posições

Peles e outras partes de aves, penas e partes de penas
Ossos e núcleos córneos, em bruto, desengordurados ou
simplesmente preparados
Marfim, carapaças de tartaruga, barbas de mamíferos
marinhos, chifres, …
Coral e matérias semelhantes, conchas e carapaças de
moluscos…
Cabelos em bruto, mesmo lavados ou desengordurados;
desperdícios de cabelo...
Cerdas de porco ou de javali; pelos de texugo e outros pelos
para escovas, pincéis e artigos semelhantes
Âmbar-cinzento, castóreo, algália e almíscar e outros

Peso relativo no
Peso relativo no Peso relativo Peso relativo nas Posição entre os
total das
Setor
nesta NC
exportações
exportadores
exportações
Agroalimentar (ou Segmento)
mundiais
mundiais
portuguesas
10,83%

-

-

-

-

0,16%

1,52%

-

-

-

0,13%

1,24%

81,44%

1,60%

12

0,03%

0,26%

16,92%

0,80%

24

0,00%

0,02%

1,00%

0,10%

36

0,00%

0,01%

0,44%

0,10%

32

0,00%

0,00%

0,19%

0,10%

38

0,00%

0,00%

0,02%

0,00%

64

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

42

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

Analisando cada uma destas posições pautais a 4 dígitos com mais algum detalhe, conclui-se de imediato a relevância das
Tripas, bexigas e estômagos de animais nas exportações desse grupo

. As Tripas, bexigas e estômagos de
animais (NC 0504) representaram
81,4% das exportações de Outros
produtos de origem animal e, em
conjunto com o produtos de origem
animal não especificados nem
compreendidos noutras posições (NC
0511) atingiu cerca de 98,36% das
exportações. Os restantes produtos
tiveram uma relevância muito
baixa ou nula.
. É também nas Tripas, bexigas e
estômagos de animais que a
importância de Portugal nas
exportações mundiais é mais relevante
(1,6% do total dessas exportações).
Isso colocou Portugal como 12º maior
exportador. Nos restantes produtos, o
peso de Portugal é inferior a 1%.
. As exportações de Portugal destes
produtos para todo o mundo
aumentaram 7% acima das
importações totais mundiais, o que
significa que Portugal conseguiu
conquistar quota de mercado nos
últimos 5 anos.

Outros produtos de origem animal
Tripas, bexigas e estômagos de animais exceto peixes

Outros produtos de origem animal

NC 0504

Tripas, bexigas e estômagos de animais exceto peixes

ANÁLISE

Exportações, Importações e Balança Comercial de Tripas,
bexigas e estômagos, de animais exceto peixes (2013-2017)

· Este conjunto de produtos é, de longe, o mais
importante da NC 05, e representou 81,4% das
exportações portuguesas no último ano do
período em análise.

Fonte: ITC, com base em UN COMTRADE e Eurostat | Unidade: milhares €
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Balança Comercial
73 798

· Representou ainda 1,24% das exportações
portuguesas do Setor Agroalimentar e 0,13%
do total das exportações portuguesas, num
total de 73,8 M€ naquele ano.
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. Os dados divulgados para 2018 confirmaram
um reforço de 8,5 M€.
· Ao longo do período analisado, a evolução das
importações portuguesas foi muito semelhante
à das exportações, mas sempre abaixo, em
termos absolutos. Isso significou uma
manutenção positiva do saldo da balança
comercial que sofreu, inclusivamente, um
ligeiro aumento.
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As exportações portuguesas caíram entre 2013 e 2014, mantiveram-se mais ou menos estáveis durante três anos
e subiram de forma significativa em 2017. Os números publicados sobre 2018 mostraram uma nova subida para
um total de 82,3 M€.
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Fonte: Trade Map. ITC, com base em UN COMTRADE e Eurostat (milhares €)

· Os cinco principais destinos das exportações
portuguesas deste produto foram, por ordem
de importância:

20 000

- Rússia
- França
- Dinamarca
- Alemanha
- Espanha

15 000

· A Rússia destacou-se como o principal destino
das exportações portuguesas neste produto,
registando um crescimento de 8,8 M€ em
2017, face ao ano anterior. Em 2018 reduziu as
exportações em 1,2 M€, o que não é
significativo, face ao aumento anterior. Portugal
foi, aliás, o principal fornecedor da Rússia desta
categoria de produtos, responsável por 38%
das importações russas em 2017.
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. França e Dinamarca também aumentaram as
exportações em 2018, mas foi o Brasil que deu
o maior salto, fixando-se na 3ª posição, com
8,5 M€.
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O gráfico ao lado apresenta os principais
importadores mundiais destes produtos. Alguns
deles estão presentes entre os principais mercados
de destino das exportações portuguesas, como
sejam a Alemanha, os EUA, a França, a Dinamarca
e a Itália. Neste contexto, sugere-se:
REFORÇAR / CONSOLIDAR
. Rússia: principal destino das exportações
portuguesas, tendo 2017 e 2018 valores bastante
elevados (acima de 17,5 M€). Importa avaliar
evolução e consolidar.
. França: 2º maior destino das exportações
portuguesas e 5º maior importador mundial.
Estável desde 2014. Importa consolidar.
. Brasil: não só é o 10º maior importador mundial
como subiu diretamente para 3º destino das
exportações portuguesas. Importa reforçar e
consolidar.
. Alemanha e Polónia: dois mercados entre os dez
maiores compradores mundiais e para os quais
Portugal tem aumentado as exportações.
ABRIR
. Holanda: terceiro maior importador mundial e
um mercado europeu que importa abrir e reforçar.

PRINCIPAIS IMPORTADORES MUNDIAIS
Fonte: Trade Map. ITC, com base em UN COMTRADE e Eurostat (milhares $)
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ANÁLISE
. O capítulo que engloba a NC 10 Cereais foi o 15° mais relevante nas
exportações agroalimentares
portuguesas, representando 1,19%.
Nesse mesmo ano, e no total das
exportações portuguesas, o peso desta
NC foi de 0,13%, atingindo, em valor
absoluto, os 70,85 milhões de euros.

Exportações, Importações e Balança Comercial
de Cereais (2013-2017)
Fonte: ITC, com base em UN COMTRADE e Eurostat | Unidade: milhares €

Exportações

746 628

710 346

Importações

Balança Comercial

727 731

737 174

769 573

. Os dados divulgados para 2018
registaram um aumento de cerca de
40 M€.
67 828

27 690

. Portugal foi responsável por 0,1% das
exportações mundiais nesta NC em
2017, ocupando a 53º posição no
ranking mundial. O aumento em 2018
coloca Portugal no 46º lugar.
. Paralelamente, as importações
nacionais também cresceram no período
de cinco anos analisado. Em valor
absoluto, o crescimento das importações
foi inferior ao das exportações, o que
reduziu o saldo (bem negativo) da
Balança Comercial.
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No período em análise, as exportações portuguesas foram oscilando, mas sempre em sentido positivo (entre 2013 e 2017
aumentaram mais de 2,5 vezes). Dados publicados sobre 2018 mostraram um valor de exportação de 110,7 M€.
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Cereais

MERCADOS

PAÍSES DE DESTINO DAS EXPORTAÇÕES
Fonte: Trade Map. ITC, com base em UN COMTRADE e Eurostat (milhares €)

. Espanha foi, de forma destacada, o principal
destino das exportações portuguesas de
Cereais em 2017. Em 2018 as exportações
para Espanha foram reforçadas
em mais de 30 M€.

40 000

. França foi o 2º mercado de destino em 2017,
mas comprou menos 2 M€ em 2018, tendo
sido ultrapassada pela Síria e o Reino Unido.

30 000

. As exportações portuguesas para a Síria
oscilaram entre 1 M€ e 2 M€ entre 2014 e
2017, mas aumentaram para 6,5 M€ em 2018,
tornando-se o segundo destino.
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. O Reino Unido tem vindo a aumentar as
importações com origem em Portugal e passou
de 1,2 M€ em 2014 para 5,4 M€ em 2018.
0

. Angola foi o terceiro destino em 2017 e
aumentou as compras a Portugal em 2018.
. A Albânia e a Jordânia são outros dois
mercados deste top 10 que aumentaram
importância; já a Turquia e a Líbia
perderam valor.
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Nos dez principais mercados de exportação da NC 10 - Cereais estavam cinco países europeus, aos quais se
juntaram Angola, a Síria, a Líbia, São Tomé e Príncipe e a Jordânia. Espanha lidera de forma destacada, como
destino das exportações portuguesas, tendo reforçado a posição em 2018.

NC 10

Cereais

. As exportações portuguesas
aumentaram em quase todos os
produtos da NC Cereais, neste
quinquénio.

PRINCIPAIS PRODUTOS DESTE SEGMENTO

Indicadores
Código Pautal
(NC)

Total

Designação dos produtos

Peso relativo no
Peso relativo no Peso relativo Peso relativo nas Posição entre os
total das
Setor
nesta NC
exportações
exportadores
exportações
Agroalimentar (ou Segmento)
mundiais
mundiais
portuguesas

Setor Agroalimentar

10,83%

-

-

-

-

Cereais

0,13%

1,19%

-

1006

Arroz

0,07%

0,66%

55,28%

0,20%

27

1005

Milho

0,03%

0,26%

21,66%

0,10%

41

1001

Trigo e mistura de trigo com centeio (méteil)

0,02%

0,15%

12,26%

0,00%

43

1003

Cevada

0,01%

0,11%

9,31%

0,10%

32

1008

Trigo mourisco, painço e alpista; outros cereais

0,00%

0,01%

0,81%

0,10%

49

1004

Aveia

0,00%

0,00%

0,40%

0,00%

39

1007

Sorgo de grão

0,00%

0,00%

0,14%

0,00%

39

1002

Centeio

0,00%

0,00%

0,14%

0,10%

27

Total 10

O arroz (NC 1006) representou mais de metade das exportações de Cereais (55,3% em 2017). Em conjunto com o Milho (NC
1005) e o Trigo e mistura de trigo com centeio (NC1001), atingiu cerca de 82,2% das exportações. A Cevada (NC1003)
representou 9,31% e os restantes produtos tiveram uma relevância muito baixa no total das exportações.

. No entanto, é o arroz um dos
principais motores deste crescimento.
. A ANIA - Associação Nacional dos
Industriais de Arroz confirma o esforço
feito pelas empresas do setor, em
particular para novos mercados do
Médio Oriente.
. O aumento das exportações
portuguesas foi muito superior ao
crescimento das importações dos seus
países-cliente, o que fez com que
Portugal tivesse ganho quota de
mercado mundial em todas estas NC
. Ainda assim, o peso relativo de
Portugal nas exportações mundiais
ficou abaixo de 1% em todos os
produtos deste grupo.

Cereais
Arroz

Cereais

NC 1006

Arroz

ANÁLISE

Exportações, Importações e Balança Comercial
de Arroz (2013-2017)

. O arroz representou 55,28% das exportações
portuguesas da NC 10 – Cereais. Representou
ainda 0,66% das exportações portuguesas do
Setor Agroalimentar e 0,07% do total das
exportações portuguesas em 2017, totalizando
39,2 M€ naquele ano.

Fonte: ITC, com base em UN COMTRADE e Eurostat | Unidade: milhares €

Exportações

. As compras mundiais de arroz aumentaram
1%, o que se refletiu num aumento da quota
de mercado ocupada por Portugal.
Em 2017 registou-se uma queda tanto nas
exportações (-1,02M€) como nas importações
nacionais (-11,15 M€).
· No período em análise, tanto as exportações
como as importações apresentaram evoluções
positivas. Porém, o aumento das exportações foi
maior em termos absolutos, contribuindo para
uma redução do saldo da balança comercial.

Balança Comercial

66 745

65 202
54 055

50 403

49 131

. As exportações portuguesas deste produto
aumentaram 8% em valor e 5% em quantidade,
o que significou um aumento do valor unitário.

Importações

40 190
32 852

39 164

30 937

16 339

2013
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2016

2017
-14 891

-17 551
-25 012
-32 792

-35 808

Ao longo do período analisado, as exportações portuguesas aumentaram de forma significativa, de 16,3 M€ em
2013 para 39,2 M€ em 2017. Dados publicados sobre 2018 registaram um forte crescimento e um valor total de
exportação de 47,7 M€, o mais elevado dos últimos 6 anos.
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Fonte: Trade Map. ITC, com base em UN COMTRADE e Eurostat (milhares €)

. Espanha afirmou-se como o principal destino
das exportações portuguesas de Arroz em
2017. No entanto, depois de um salto
significativo registado em 2016, sofreu duas
quedas consecutivas em 2017 e 2018, sendo
ultrapassado pela Síria.
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. A Síria é, aliás, o mercado em destaque.
Entre 2014 e 2017 importou sempre abaixo
dos 2 M€ anuais, mas em 2018 salta para
principal destino das exportações
portuguesas, com 6,5 M€.

4 000

. Entre os mercados que mais compraram
a Portugal em 2018, destacam-se também
o Reino Unido, a Jordânia, a Albânia,
Angola e Líbano.

2 000

. Foram verificadas subidas ligeiras em
mercados como Holanda, São Tomé e Príncipe,
Arábia Saudita, Bélgica e Israel.
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. As principais descidas registaram-se em
França e na Líbia.
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O gráfico ao lado apresenta os principais
importadores mundiais de arroz. Nenhum deles está
presente entre os principais mercados de destino
das exportações portuguesas ou aparecem abaixo
dos 10 mais relevantes. No entanto, é notória a
presença neste ranking, de vários países da região do
Golfo, região para a qual as exportações portuguesas
estão a aumentar. Neste contexto, sugere-se:
REFORÇAR / CONSOLIDAR
. Síria, Jordânia, Líbano e Arábia Saudita

PRINCIPAIS IMPORTADORES MUNDIAIS
Fonte: Trade Map. ITC, com base em UN COMTRADE e Eurostat (milhares $)
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. Irão, Emirados Árabes Unidos e Iraque
MONITORIZAR
. Angola (em função da crise económica) e Reino
Unido (em virtude do Brexit)
. Turquia (que já foi um mercado muito relevante,
mas cujas exportações desceram 13 M€ em 4 anos e
que passou por uma desvalorização da moeda)
. Os restantes maiores importadores mundiais, para
os quais Portugal ainda não exporta.
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ANÁLISE

Exportações, Importações e Balança Comercial
de Produtos da indústria de moagem (2013-2017)

. O capítulo que engloba a NC 11 Produtos da indústria de moagem,
malte, amidos e féculas foi, no ano de
2017, o 16° mais relevante nas
exportações agroalimentares
portuguesas, representando 1,15% do
total. Nesse mesmo ano - e no total das
exportações portuguesas - o peso desta
NC foi de 0,12%, atingindo, em valor
absoluto, os 68,5 milhões de euros.

Fonte: ITC, com base em UN COMTRADE e Eurostat | Unidade: milhares €
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Balança Comercial

84 097
77 503

72 021 74 914

74 388

79 541
68 467

47 105

43 688
32 607

. Dados publicados sobre 2018
registaram uma descida do valor
exportado em cerca de 5 M€.
. No período analisado, as importações
nacionais diminuíram o que,
acompanhado do aumento das
exportações, permitiu reduzir
significativamente o saldo (ainda assim
negativo) da balança comercial.
. Portugal foi responsável por 0,40% das
exportações mundiais destes produtos,
em 2017, ocupando o 36º lugar no
ranking mundial.
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2016 -2 893

2017
-11 074

-27 283
-33 815
-51 490

Entre 2013 e 2016 as exportações portuguesas foram subindo de forma gradual. Em 2017 registou-se uma descida que
foi confirmada em 2018, de acordo com os dados entretanto divulgados (para 63,5 M€).
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PRINCIPAIS PRODUTOS DESTE SEGMENTO

Indicadores
Código Pautal
(NC)

Total
Total 11
1101
1102

Designação dos produtos

Setor Agroalimentar
Produtos da indústria de moagem; malte; amidos e féculas;
inulina; glúten de trigo
Farinhas de trigo ou de mistura de trigo com centeio
(méteil)
Farinhas de cereais, exceto de trigo ou de mistura de trigo
com centeio (méteil)

Peso relativo no
Peso relativo no Peso relativo
Peso relativo Posição entre os
total das
Setor
nesta NC
nas exportações exportadores
exportações
Agroalimentar (ou Segmento)
mundiais
mundiais
portuguesas
10,83%

-

-

-

-

0,12%

1,15%

-

0,06%

0,55%

48,23%

0,80%

25

0,02%

0,21%

18,66%

1,70%

16

1107

Malte, mesmo torrado

0,02%

0,18%

15,42%

0,30%

27

1108

Amidos e féculas; inulina

0,01%

0,11%

9,96%

0,20%

38

1104

Grãos de cereais trabalhados de outro modo (descascados,
esmagados, …), com exclusão do arroz.

0,00%

0,04%

3,59%

0,20%

47

1103

Grumos, sêmolas e pellets, de cereais

0,00%

0,04%

3,15%

0,20%

37

1106

Farinhas, sêmolas e pós, de legumes de vagem secos da
posição 0713, de sagu ou das raízes ou tubérculos, da
posição 0714 e dos produtos do Capítulo 8

0,00%

0,01%

0,53%

0,10%

57

1105

Farinha, sêmola, pó, flocos, grânulos e "pellets" de batata

0,00%

0,01%

0,46%

0,10%

37

1109

Glúten de trigo, mesmo seco

0,00%

0,00%

0,01%

0,00%

58

Analisando estas posições pautais a 4 dígitos com mais algum detalhe, conclui-se de imediato a relevância das
Farinhas de trigo ou de mistura de trigo com centeio nas exportações deste grupo (cerca de metade do valor).

A farinha de trigo ou de mistura de trigo
com centeio (NC 1101) representou 48,23%
das exportações de Produtos da indústria
de moagem, malte, amidos e féculas. Em
conjunto com as farinhas de cereais, exceto
de trigo (NC 1102) e com o Malte (NC1107),
atingiu mais de 82% das exportações.
Nos últimos cinco anos, Portugal conseguiu
aumentar as suas exportações destes
produtos acima do crescimento das
importações mundiais, tendo ganho quota
de mercado.
O peso de Portugal nas exportações
mundiais do total de produtos deste grupo
ficou acima de 1% apenas na NC1102 –
Farinhas de cereais, exceto de trigo ou de
mistura de trigo com centeio, na qual
atingiu 1,7% e a 16ª posição entre os
principais fornecedores.
No produto mais importante para as
exportações portuguesas (NC1101 Farinhas de trigo ou de mistura de trigo
com centeio), Portugal represento
0,8% das exportações mundiais,
assumindo a 25ª posição.

NC 11

Produtos da indústria de moagem

MERCADOS

PAÍSES DE DESTINO DAS EXPORTAÇÕES
Fonte: Trade Map. ITC, com base em UN COMTRADE e Eurostat (milhares €)

· Angola foi o principal destino das exportações
portuguesas, representando 39,8% do total do
valor exportado em 2017. No entanto, os
dados divulgados para 2018 registaram uma
descida nas exportações para Angola (de
quase 7 M€), relegando este mercado para
segundo lugar na lista.
. Espanha (2º mercado de destino em 2017)
aumentou as compras a Portugal em mais de
2 M€ em 2018, passando para primeiro
mercado de destino.
· As exportações para França (3º destino) têm
vindo a crescer, mas representam menos de
um quarto das exportações para Espanha e
Angola, em 2018.

. São Tomé e Príncipe tem estado estabilizado
no valor de compra destes produtos a
Portugal. Já a Etiópia e a Nigéria têm vindo a
reduzir o valor importado às empresas
portuguesas.
. Regista-se o crescimento recente das
exportações para Ruanda e Etiópia.
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Nos dez principais mercados de exportação da NC 11 - Produtos da indústria de moagem,
malte, amidos e féculas destacam-se quatro países europeus e seis africanos: Angola,
São Tomé e Príncipe, Etiópia, Nigéria, Cabo Verde e Burundi.

Burundi

Reino Unido
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O gráfico ao lado apresenta os principais
importadores mundiais de Produtos da indústria
de moagem, malte, amidos e féculas. Alguns
deles estão presentes entre os principais mercados
de destino das exportações portuguesas
(sobretudo europeus), mas na lista não surgem
países africanos, relevantes para Portugal.
Considerando os mercados de destino das
exportações portuguesas, os mercados que
apresentaram maior crescimento e os
principais importadores mundiais, sugere-se:
REFORÇAR / CONSOLIDAR
. Espanha, França e São Tomé e Príncipe
RECUPERAR
. Polónia, Nigéria
ABRIR
. Holanda, Alemanha (ambos entre os
principais importadores mundiais, mas com
pouca relevância, ainda, para Portugal)
MONITORIZAR
. Angola (para recuperação)
. Reino Unido (para reforço)
. Etiópia, Ruanda e Burundi (para reforço)

PRINCIPAIS IMPORTADORES MUNDIAIS
Fonte: Trade Map. ITC, com base em UN COMTRADE e Eurostat (milhares $)
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Sementes e frutos oleaginosos, grãos e plantas medicinais
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Sementes e frutos oleaginosos, grãos e plantas medicinais

ANÁLISE
. O capítulo que engloba a NC 12 Sementes e frutos oleaginosos, grãos,
sementes e plantas medicinais foi, no
ano de 2017, o 17° mais relevante nas
exportações agroalimentares
portuguesas (1,02%). Nesse mesmo ano,
e no total das exportações portuguesas,
o peso desta NC foi de 0,11%, atingindo,
em valor absoluto, os 60,7 M€.
. Portugal foi responsável por 0,10% das
exportações mundiais nesta NC em
2017, ocupando a 60º posição no
ranking mundial.
. O valor das exportações portuguesas
sofreram um crescimento de 14,64 M€
entre 2013 e 2017, mas os dados para
2018 mostraram um aumento de cerca de
23 M€ só nesse ano.
. As importações nacionais
decresceram no conjunto de anos em
análise, o que permitiu uma recuperação
da balança comercial ainda assim
negativa em 563,8 M€.

Exportações, Importações e Balança Comercial
de Sementes e frutos oleaginosos, grãos,
sementes e plantas medicinais (2013-2017)
Fonte: ITC, com base em UN COMTRADE e Eurostat | Unidade: milhares €

Exportações
654 130

584 762

61 118

46 065
2013

Balança Comercial

607 364

2015

-523 644

563 749

2016

-560 010

624 500

60 701

48 179

47 354
2014

-608 065

Importações

2017

-515 570

-563 799

No período em análise as exportações portuguesas foram oscilando, mas terminaram 2017 com uma subida em valor de
60,7 M€. Dados publicados sobre 2018 registaram um crescimento substancial e um valor de exportação de 83,6 M€, o
mais alto dos últimos seis anos.

NC 12

Sementes e frutos oleaginosos, grãos e plantas medicinais

PRINCIPAIS PRODUTOS DESTE SEGMENTO

Código Pautal
(NC)

Total
Total 12

1212
1209
1208
1206
1202
1207
1211
1213

1214
1201
1210
1205
1204

Designação dos produtos

Setor Agroalimentar
Sementes e frutos oleaginosos; grãos, sementes e frutos
diversos; plantas industriais ou medicinais; palhas e
forragens
Alfarroba, algas, beterraba sacarina e cana-de-açúcar;
caroços e amêndoas de frutos e outros produtos vegetais
Sementes, frutos e esporos, para sementeira
Farinhas de sementes ou de frutos oleaginosos, exceto
farinha de mostarda
Sementes de girassol, mesmo trituradas
Amendoins não torrados nem de outro modo cozidos,
mesmo descascados ou triturados
Outras sementes e frutos oleaginosos, mesmo triturados
Plantas, partes de plantas, sementes e frutos, das espécies
utilizadas principalmente em perfumaria, medicina ou como
inseticidas, parasiticidas e semelhantes
Palhas e cascas de cereais, em bruto, mesmo picadas,
moídas, prensadas ou em pellets
Rutabagas, beterrabas forrageiras, raízes forrageiras, feno,
luzerna (alfafa), trevo, sanfeno, couves forrageiras, tremoço,
ervilhaca e produtos forrageiros semelhantes, mesmo em
pellets
Soja, mesmo triturada
Cones de lúpulo, frescos ou secos, mesmo triturados ou
moídos ou em pellets; lupulina
Sementes de nabo silvestre ou de colza, mesmo trituradas
Sementes de linho (linhaça), mesmo trituradas

Indicadores
Peso relativo no
Peso relativo no Peso relativo
Peso relativo Posição entre os
total das
Setor
nesta NC
nas exportações exportadores
exportações
Agroalimentar (ou Segmento)
mundiais
mundiais
portuguesas
10,83%
0,11%

1,02%

-

0,04%

0,34%

33,50%

1,30%

14

0,03%

0,24%

23,22%

0,20%

37

0,02%

0,23%

22,45%

1,30%

9

0,01%

0,06%

6,20%

0,10%

29

0,01%

0,05%

4,65%

0,10%

33

0,01%

0,05%

4,55%

0,10%

66

0,00%

0,03%

2,88%

0,10%

72

0,00%

0,01%

0,84%

0,20%

31

0,00%

0,01%

0,79%

0,00%

40

0,00%

0,01%

0,54%

0,00%

59

0,00%

0,00%

0,19%

0,00%

31

0,00%
0,00%

0,00%
0,00%

0,12%
0,07%

0,00%
0,00%

50
46

Analisando cada uma destas posições pautais a 4 dígitos com mais algum detalhe, conclui-se de imediato a relevância das
Alfarrobas, algas, beterraba sacarina e cana de açúcar nas exportações desse grupo.

São três os produtos que mais peso
relativo têm nas exportações
portuguesas da NC 12: as Alfarrobas,
algas, beterraba sacarina e cana-deaçúcar (NC 1212) que representaram
33,50%, as Sementes, frutos e
esporos, para sementeira (NC 1209) e
farinha de sementes ou de frutos
oleaginosos (NC1208). Em conjunto,
atingiram quase 80% do total das
exportações.
. As NC 1206, NC 1202 NC 1207 e NC
1211, em conjunto, representaram
18,28% e os restantes produtos
tiveram uma relevância muito baixa.
. Nos últimos cinco anos, registou-se
um aumento de 1% na procura
mundial de alfarrobas, algas,
beterraba sacarina e cana-de-açúcar
(NC 1212), de 2% nas sementes, frutos
e esporos, para sementeira (NC 1209),
de 4% nos amendoins não torrados
nem cozidos (NC 1202) e de 14% nos
cones de lúpulo secos ou frescos (NC
1210). Nos restantes produtos, o
crescimento foi nulo ou negativo.

NC 12

Sementes e frutos oleaginosos, grãos e plantas medicinais

MERCADOS

PAÍSES DE DESTINO DAS EXPORTAÇÕES
Fonte: Trade Map. ITC, com base em UN COMTRADE e Eurostat (milhares €)

. Espanha foi o principal destino das
exportações portuguesas, representando
74,3% do total do valor exportado em 2017.
Dados publicados sobre 2018 mostraram que
aumentou esse peso relativo para quase 80%.
· A França (2º mercado de destino) recebeu
6,6% das exportações portuguesas. Um aspeto
importante é que, em 2014 e 2015, França
exportava cerca de meio milhão de euros, mas
em 2017 e 2018 ultrapassou os 4 M€ anuais.
· As exportações para Angola vão oscilando,
mas terminaram 2018 com um aumento.
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. Irlanda não importou de Portugal em 2015 e
2016, mas em 2018 passou a quarto mercado,
com 2,4 M€.
. Alemanha e Itália têm crescido nas
importações a Portugal
. Reino Unido e Turquia destacam-se pela
negativa, com as exportações portuguesas
para estes dois mercados a caírem
substancialmente.

0
Espanha

França
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Nos dez principais mercados de exportação da NC 12 - Sementes e frutos oleaginosos, grãos, sementes e plantas
medicinais estão 9 europeus, aos quais se juntam apenas a Angola. A Espanha lidera a lista e os 5 primeiros são
destino de 90,2% das exportações.

NC 12
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O gráfico ao lado apresenta os principais
importadores mundiais destes produtos.
Considerando os mercados de destino das
exportações portuguesas, os mercados que
apresentaram maior crescimento e os principais
importadores mundiais, sugere-se:

REFORÇAR / CONSOLIDAR
. Espanha: principal destino das exportações
portuguesas e sétimo maior importador mundial
. Alemanha: praticamente duplicou as
importações de Portugal em 2018, sendo o
segundo maior importador mundial
. Holanda: 10º principal destino das exportações
portuguesas, mas quarto maior importador
mundial
. França e Irlanda: a crescer como destino das
exportações portuguesas

PRINCIPAIS IMPORTADORES MUNDIAIS
Fonte: Trade Map. ITC, com base em UN COMTRADE e Eurostat (milhares $)
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RECUPERAR
. Itália e Argélia.
ABRIR
. Bélgica: nono maior importador mundial,
apesar de ser praticamente irrelevante para
Portugal
. Outros: mercados do grupo dos maiores
importadores mundiais.
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Cacau e suas preparações
Chocolate e outras preparações alimentícias que contenham cacau

NC 18

Cacau e suas preparações

ANÁLISE
. O capítulo que constitui a NC 18 Cacau e suas preparações foi, no ano de
2017, o 18° mais relevante nas
exportações agroalimentares
portuguesas, representando 0,46% do
total. Nesse mesmo ano, e no total das
exportações portuguesas, o peso desta
NC foi de 0,05%, atingindo, em valor
absoluto, os 27,65 milhões de euros.
. Dados sobre 2018 registaram uma
descida de cerca de 2 M€ nas
exportações.
. Portugal foi responsável por 0,10% das
exportações mundiais nesta NC em
2017, ocupando o 67º lugar no ranking
mundial.
. Portugal tem vindo a aumentar de
forma consistente as importações de
Cacau e as suas preparações, num valor
absoluto superior ao do aumento das
exportações, o que resultou num
agravamento da balança comercial.

Exportações, Importações e Balança Comercial
de Cacau e suas preparações (2013-2017)
Fonte: ITC, com base em UN COMTRADE e Eurostat | Unidade: milhares €

Exportações

167 237

176 126

2013

2014

-147 897

Balança Comercial

186 758

2015

-154 674

195 367

2016

-164 692

205 478

27 652

25 052

22 066

21 452

19 340

Importações

2017

-170 315

-177 826

No período em análise, as exportações portuguesas cresceram de forma consistente, dos 19,3 M€ em 2013 para 27,7 M€
em 2017. No entanto, dados publicados sobre 2018 mostraram uma quebra dos valores de exportação para 25,7 M€.

NC 18

Cacau e suas preparações

MERCADOS

PAÍSES DE DESTINO DAS EXPORTAÇÕES
Fonte: Trade Map. ITC, com base em UN COMTRADE e Eurostat (milhares €)

. Espanha foi o principal destino das
exportações portuguesas de Cacau e as suas
preparações, representando 26% do total do
valor exportado em 2017. Os dados divulgados
para 2018 registaram um aumento das
exportações para Espanha em cerca de 660 mil
euros.
. Angola perfila-se como 2º mercado de
destino, mas reduziu as suas compras a
Portugal, em 2018, em cerca de 1 M€.
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· As exportações para os Emirados Árabes
Unidos (3º destino) representaram 6% e
cresceram 21% em 2017. Dados sobre 2018
registaram uma quebra e um valor de
exportação inferior a 1 M€.

2 000

0

· Em sentido positivo, devem destacar-se em
2018 a África do Sul, o Brasil, Cabo Verde e o
Reino Unido.
. Em sentido negativo, registaram-se as
evoluções de França e de Hong Kong.
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Nos dez principais mercados de exportação da NC 18 - Cacau e suas preparações estavam apenas três países
europeus: Espanha, França e Bélgica. Os restantes países estão localizados em diversas regiões do globo.
Espanha liderou a lista e os três principais destinos, somados, representaram mais de 50% das exportações
portuguesas.
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PRINCIPAIS PRODUTOS DESTE SEGMENTO
Indicadores
Código Pautal
(NC)

Total

Designação dos produtos

Peso relativo no total Peso relativo no Peso relativo
Peso relativo Posição entre os
das exportações
Setor
nesta NC
nas exportações exportadores
portuguesas
Agroalimentar (ou Segmento)
mundiais
mundiais

Setor Agroalimentar

10,83%

-

-

-

-

Cacau e suas preparações

0,05%

0,46%

-

-

-

1806

Chocolate e outras preparações alimentícias que
contenham cacau

0,05%

0,43%

91,65%

0,10%

54

1805

Cacau em pó, sem adição de açúcar ou de outros
edulcorantes

0,00%

0,04%

8,18%

0,10%

32

1803

Pasta de cacau, mesmo desengordurada

0,00%

0,00%

0,14%

0,00%

50

1804

Manteiga, gordura e óleo, de cacau

0,00%

0,00%

0,03%

0,00%

70

1801

Cacau inteiro ou partido, em bruto ou torrado

0,00%

0,00%

0,00%

-

-

1802

Cascas, películas e outros desperdícios de cacau

0,00%

0,00%

0,00%

-

-

Total 18

Analisando as posições pautais a 4 dígitos com mais algum detalhe, destaca-se imediatamente o Chocolate e outras
preparações alimentícias que contenham cacau (mais de 90% do total das exportações da NC2).

. O chocolate e outras preparações
alimentícias que contenham cacau (NC
1806) representou 91,65% das
exportações de Cacau e suas preparações.
O cacau em pó sem adição de açúcar
(NC 1805) representou 8,18% e os
restantes produtos tiveram uma
relevância muito baixa.
. Nos últimos cinco anos, as
exportações portuguesas de Cacau e as
suas preparações aumentaram a uma
taxa superior à procura mundial (apesar
da ligeira quebra registada em 2018).
Isso significou um aumento da
quota de mercado de Portugal
no mercado mundial.
. Por outro lado, Portugal aumentou as
exportações em valor a uma taxa inferior
(em cerca de metade) das exportações em
quantidade, o que significou uma quebra
no preço unitário vendido ao exterior.
. O peso relativo de Portugal nas
exportações mundiais destes produtos
baixo: 0,10% na NC 1806 e
0,10% na NC 1805.

Cacau e suas preparações
Chocolate e outras preparações alimentícias que contenham cacau

Cacau e suas preparações

NC 1806

Chocolate e outras preparações alimentícias que contenham cacau

ANÁLISE

Exportações, Importações e Balança Comercial
de Chocolate e outras preparações alimentícias
que contenham cacau (2013-2017)

. O Chocolate e outras preparações alimentícias
que contenham cacau representou 91,65% das
exportações portuguesas da NC 18.
Representou ainda 0,43% das exportações
portuguesas do Setor Agroalimentar português
e 0,05% do total das exportações portuguesas
em 2017, totalizando 25,34 M€ naquele ano.

Fonte: ITC, com base em UN COMTRADE e Eurostat | Unidade: milhares €

Exportações

153 973

165 365

Importações

Balança Comercial

174 489

180 891

. Dados divulgados para o ano de 2018
registaram uma quebra no valor de exportação
de quase 3 M€.

· Portugal foi responsável por 0,10% do total
das exportações mundiais deste produto em
2017, ocupando a 54ª posição do ranking
mundial.
· No período analisado, as importações
portuguesas de Chocolate aumentaram
significativamente e o aumento das
exportações foi inferior em termos absolutos.
Isso resultou num agravamento do saldo (já
negativo) da balança comercial.

2013

2014

-136 936

2015

-146 202

25 341

22 749

19 669

19 163

17 037

2016

-154 820

191 502

2017

-158 142

-166 161

No quinquénio analisado, as exportações portuguesas de Chocolate e outras preparações alimentícias que
contenham cacau aumentou de forma gradual e consistente, de 17 M€ em 2013 para 25,3 M€ em 2017. Dados
publicados sobre 2018 apresentaram um valor de exportação de 22,5 M€, o terceiro mais baixo entre os
registados.

Cacau e suas preparações
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PAÍSES DE DESTINO DAS EXPORTAÇÕES

ANÁLISE

Fonte: Trade Map. ITC, com base em UN COMTRADE e Eurostat (milhares €)

. Espanha foi o principal destino das
exportações portuguesas deste produto,
representando 26% do total em 2017. Dados
publicados sobre 2018 mostraram uma ligeira
subida. Portugal foi o 10° principal fornecedor
espanhol desta categoria de produtos,
responsável por 5% do total. O principal
fornecedor espanhol desta categoria de
produtos foi a França

8 000

6 000

. Angola foi responsável por 22% do total
exportado em 2017. Em 2018 as exportações
desceram 1 M€, mas este mercado mantém-se
como segundo mais importante.

4 000

. Por outro lado, os Emirados Árabes Unidos e a
França registaram valores das exportações
portuguesas significativamente mais baixos em
2018, descendo dois lugares no top 5.
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. A África do Sul aumentou as compras a
Portugal (passando a terceiro mercado) e o
Brasil ultrapassa o 1M€, passando a quarto.
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Num período de 5 anos, as exportações
portuguesas para todo o mundo
cresceram mais em quantidade do que em
valor, o que significou um decréscimo do
valor unitário exportado.
Por outro lado, Portugal aumentou as suas
exportações totais numa percentagem
superior ao aumento das importações
mundiais.

PAÍSES DE DESTINO DAS EXPORTAÇÕES
Fonte: Trade Map. ITC, com base em UN COMTRADE e Eurostat (milhares $)
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O gráfico ao lado apresenta os principais
importadores mundiais de chocolate e
outras preparações alimentícias que
contenham cacau. Oito desses mercados
são europeus, aos quais se juntam os EUA
e o Canadá.
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principais mercados de destino das
exportações portuguesas, como Espanha,
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Considerando os mercados de destino das exportações portuguesas, os
mercados que apresentaram maior crescimento e os principais
importadores mundiais de Chocolate e outras preparações alimentícias
que contenham cacau, sugere-se
REFORÇAR / CONSOLIDAR
. Espanha: principal destino das exportações portuguesas e nono maior
importador mundial. Aumentou significativamente as compras a Portugal
em 2017 e 2018 confirmou este crescimento.
. África do Sul: as exportações portuguesas são irregulares, mas 2018
registou o valor mais elevado. Importa consolidar.
. Brasil: 2018 foi também o ano com o valor mais elevado das
exportações portuguesas e o Brasil assumiu-se como o quarto principal
destino. Importa consolidar.
. Cabo Verde: sétimo maior destino das exportações portuguesas. Valores
de exportação estão estabilizados. Importa consolidar.

NC 1806

RECUPERAR
. França: terceiro maior importador mundial, mas a descer entre os
principais destinos das exportações portuguesas. Ultrapassou 1,2 M€ em
2017, mas ficou-se pelos 750 mil euros em 2018.
. Emirados Árabes Unidos: já foi um mercado relevante para Portugal
(2,9 M€ em 2016), mas desceu de forma significativa nos últimos dois
anos. Importa recuperar.
MONITORIZAR
. EUA, Alemanha, Holanda, Canadá, Bélgica, Polónia e Itália: estão entre
os dez maiores importadores mundiais de Chocolate, mas os valores de
exportação de Portugal são pouco relevantes ou inexistentes. Sugere-se
monitorização para decisão de abertura.
. Angola: segundo principal destino das exportações portuguesas que
têm oscilado. Já estiveram acima dos 5M€, mas terminaram 2018 nos
4,5 M€. É importante monitorizar a evolução económica para decidir
sobre esforço de recuperação.

4. Proposta de reorganização de categorias

Tal como explicado nas Notas Metodológicas, este capítulo reorganiza as
NC, a dois e quatro dígitos, em Categorias. Os objetivos foram resolver
algumas incongruências que existem na combinação de produtos por
posição pautal (como o vinagre incluído nas bebidas ou o mel nos
laticínios) e agrupar ou desagrupar produtos tendo em conta o tipo de
compradores internacionais (separando as bebidas alcoólicas das não
alcoólicas, só para dar um exemplo).
Esta reorganização foi então realizada considerando vários pontos
relevantes da oferta portuguesa e da procura internacional.
No caso da oferta, foram tidas em conta:
•
•
•
•

as características da oferta portuguesa;
a organização do setor em termos associativos;
os setores mais relevantes nas exportações portuguesas;
a opinião dos ‘stakeholders’, recolhida nos workshops e através das
respostas aos questionários.

Agroalimentar português e à sua visão de internacionalização. Os nomes
das categorias foram propositadamente definidos em língua inglesa,
dado se destinarem à promoção internacional do setor.
Alguns exemplos das alterações efetuadas são:
O segmento de bebidas (NC 22) foi subdividido em duas categorias,
Alcoholic Beverages e Water, Juices & Soft Drinks, de acordo com seu
teor alcoólico e com o perfil dos consumidores. Além dessa divisão,
houve o caso de produtos que foram para outras categorias.
O vinagre (NC 2209), que de acordo com o seu código pautal se
encontrava no segmento das bebidas, passou a integrar a categoria de
molhos e condimentos (Sauces & Seasonings) juntamente com molhos,
caldos e temperos.
O mel (NC 0409) que se encontrava junto dos produtos de origem
animal, na sua maioria laticínios e ovos, passou a integrar a categoria de
Honey & Sweet Spreads.

No caso da procura, foram tidos em conta vários fatores, tais como:
•
•
•
•

a perspetiva dos consumidores;
a forma como canais de distribuição e retalho se organizam;
a estrutura dos espaços nas feiras internacionais;
a perspetiva dos compradores.

Com a consciência de que não havia uma solução perfeita, a que
apresentamos é a que melhor responde às características do Setor

O azeite (NC 1509) estava num segmento junto com óleos e gorduras,
porém, devido à sua importância nas exportações portuguesas e ao facto
de ter uma organização associativa dedicada, passou a estar na categoria
Olive Oil, da qual é o único integrante.

Ao fazer o cruzamento da oferta portuguesa com a procura
internacional, foram então definidas 15 categorias, nas quais todas as NC
do Setor Agroalimentar se enquadram. São elas:
•

•

•

Alcoholic Beverages: esta categoria engloba todas as bebidas que
possuam teor alcoólico, enquadrados nas NC 2204, 2203, 2208,
2205, 2207, 2206.
Bread, Pastry, Biscuits & Confectionery: categoria onde se encontram
todos os produtos de padaria e pastelaria, enquadrados nas NC
1905, 1901, 1704, 1005, 1001, 1008, 1004, 1007, 1002, 1101, 1102,
1107, 1108, 1104, 1103, 1106, 1105, 1109, 1208, 1206, 1207, 1806,
1805, 1803, 1804, 1801, 1802 e 0905.
Fish & Seafood: categoria composta por todos os produtos a base de
peixe e frutos do mar, exceto os enlatados, enquadrados nas NC:
0303, 0307, 0302, 0304, 0306, 0305, 0301, 0308, 1605 e 1603. É
nessa categoria que se encontra o bacalhau, produto fortemente
associado à culinária e cultura portuguesa.

•

Canned Fish: essa categoria é composta por preparações e conservas
enlatadas de peixes, caviar ou produtos sucedâneos preparados a
partir de ovas de peixes. Também pela sua importância, apenas uma
NC analisada faz parte dessa categoria, a 1604.

•

Coffee & Tea: categoria que é composta por chás e cafés, nas suas
diversas formas (grãos, torrados, pó, entre outros), bem como
cevada, extratos, essências e preparações à base destes produtos. As
NC que compõem essa categoria são: 2101, 0901, 0902, e 1003.

•

Dairy: categoria composta pelos laticínios e produtos a base de leite,
englobando as NC 0405, 0401, 0402, 0406, 0403, 0404 e 2105.

•

Fruit & Vegetables: categoria composta pelos produtos hortícolas e
suas diversas preparações. Essa engloba as seguintes NC: 0810,
0808, 0805, 0802, 0804, 0811, 0809, 0807, 0806, 0803, 0812, 0814,
2002, 2005, 2008, 2004, 2001, 2006, 3003, 0709, 0710, 0702, 0704,
0713, 0705, 0703, 0706, 0714, 0708, 0711, 0707 e 0712.

•

Honey & Sweet Spreads: esta categoria é compostas por mel e pastas
de barrar, sendo esses produtos encontrados nas NC 2007 e NC
0409.

•

Sweet & Savory Snacks: esta categoria engloba alimentos utilizados
como petiscos e pequenos lanches, sejam eles doces ou salgados,
sendo composta pelas NC 0813, 0801 e 1202

•

Meat & Meat Products: a categoria em questão é composta por
carnes e produtos a base de carne, englobando as NC 0407, 0408,
1601, 1602, 0203, 0207, 0201, 0210, 0206, 0204, 0209, 0208, 0205
e 0202

•

Water, Juices & Soft Drinks: esta categoria engloba as bebidas sem
teor alcoólico como as águas, os sumos e os refrigerantes, sendo
composta pelas NC 2202, 2201 e 2209

•

Others: essa categoria abrange todos os demais produtos do Setor
Agroalimentar não contemplados nas demais. Sendo assim, é a
maior e mais ampla categoria, coma mais variedade e quantidade de
produtos. Engloba as seguintes NC: 1507, 1517, 1512, 1518, 1510,
1515, 1520, 1522, 1514, 1516, 1511, 1512, 1501, 1504, 1513, 1506,
1508, 1521, 1503, 1505, 0410, 2106, 2102, 1701, 1702, 1703, 0504,
1212, 1209, 1211, 1213, 1214, 1201, 1210, 1205, 1204, 0511, 0505,
0506, 0507, 0508, 0501, 0502, 0510 e 1904.

•

Olive Oil: esta categoria é composta apenas por um produto, o azeite
(NC1509), cujo valor de exportação, isoladamente, é muito
relevante. Esse produto tem uma grande importância para as
exportações portuguesas e está diretamente ligado à cultura do país.

•

Sauces & Seasonings: esta categoria engloba todos os molhos e
condimentos do Setor Agroalimentar, sendo referente às NC 2209,
2103, 2104, 0910, 0904, 0906, 0909, 0908, 0903 e 0907.

•

Side Dishes: categoria composta pelo que chamamos de
acompanhamentos ou complementos de uma refeição, como as
massas ou o arroz, englobando as NC 1902, 1903, 1006 e 0701.

Proposta de reorganização em categorias para
abordagem dos mercados internacionais
Fonte: Elaboração própria

RELEVÂNCIA DAS NOVAS CATEGORIAS
NAS EXPORTAÇÕES PORTUGUESAS
Ao reorganizar os segmentos e produtos (NC2 e NC4) em
categorias foi importante perceber qual a relevância de cada
uma para as exportações portuguesas do Setor Agroalimentar.
As páginas seguintes organizam essas categorias de acordo
com o valor exportado em 2017.

1.

2.

3.

4.

Fruit & Vegetables: esta é a categoria com mais peso para o Setor
Agroalimentar português, somando aproximadamente 1.326,1 M€
em valor exportado, representando 2,41% do total das exportações
portuguesas e 22,24% das exportações do Setor Agroalimentar. O
principal produto desta categoria é o Tomates preparados ou
conservados, exceto em vinagre ou em ácido acético (NC 2002),
totalizando 212,3 M€ exportados em 2017.
Alcoholic Beverages: esta categoria foi a segunda mais relevante no
último ano para o qual havia informação, somando 981,2 M€
exportados, representando 1,78% do total das exportações
portuguesas e 16,46% das exportações do Setor Agroalimentar . O
produto mais importante da categoria, e para as exportações do
setor, é Vinhos de uvas frescas (NC 2204) que sozinhos somam
778,4 M€ exportados em 2017.
Fish & Seafood: terceira categoria em valor de exportação em 2017,
somando 833,87 M€, sendo responsável por 1,52% do total das
exportações portuguesas e 13,99% das exportações do Setor
Agroalimentar do país. O principal produto dessa categoria são os
Peixes congelados, exceto os filetes de peixes e outra carne de
peixes da posição 0304 (NC 0303) responsável pela exportação de
210,2 M€ em 2017.
Olive Oil: apesar se ser composta por apenas um produto, esta
categoria tem um peso muito significativo, pois engloba o segundo
produto mais exportado do setor, o Azeite (NC 1509). A categoria é
responsável por 495,2 M€ exportados em 2017, representa 0,9% do

total das exportações portuguesas e 8,31% das exportações do
Setor Agroalimentar do país.

5.

Bread, Pastry, Biscuits & Confectionery: esta categoria, soma 445,3
M€ em exportação no ano de 2017, representa 0,81% do total das
exportações portuguesas desse ano e 7,47% do Setor Agroalimentar
do país. O principal produto desta categoria é Produtos de padaria,
pastelaria ou da indústria de bolachas e biscoitos, mesmo
adicionados de cacau; hóstias, cápsulas vazias para medicamentos,
obreias, pastas secas de farinha, amido ou de fécula, em folhas, e
produtos semelhantes (NC 1905), que isoladamente soma 218,1 M€
e é o quarto principal produto para as exportações do setor.

6.

Meat & Meat Products: sexta categoria do setor de acordo com as
exportações, somando 347,7 M€ exportados em 2017,
representando 0,63% do total das exportações portuguesas e 5,83%
das exportações do setor. O produto mais relevante para a categoria
é Carnes suínas (NC 0203), responsável por 81,6 M€ exportados em
2017.

7.

Dairy: esta categoria, soma 315,2 M€ exportados em 2017,
representado 0,57% do total das exportações portuguesas nesse
ano e 5,29% das exportações do Setor Agroalimentar do país. O
principal produto da categoria é Manteiga e outras matérias gordas
provenientes do leite; pastas de barrar (pasta de espalhar) de
produtos provenientes do leite (NC 0405), responsável por exportar
74,4 M€ em 2017.

8.

9.

Canned Fish: outra categoria que é composta por apenas um
produto. As Preparações e conservas de peixes; caviar e seus
sucedâneos preparados a partir de ovas de peixes (NC 1604)
somaram 220 M€ em exportação no ano de 2017, representando
0,4% do total das exportações portuguesas e 3,69% das exportações
do Setor Agroalimentar do país.

Water, Juices & Soft Drinks: a nona categoria, sendo responsável por
134,2 M€ exportados em 2017, representando 0,24% do total das
exportações portuguesas e 2,25% do total das exportações do Setor
Agroalimentar do país.

10. Coffee & Tea: a 10ª categoria, sendo responsável por 95,0 M€
exportados em 2017, representando 0,17% do total das
exportações portuguesas e 1,59% do total das exportações do Setor
Agroalimentar do país.
11. Sauces & Seasonings: a 11ª categoria, sendo responsável por
85,5M€ exportados em 2017, representando 0,16% do total das
exportações portuguesas e 1,43% do total das exportações do Setor
Agroalimentar do país.
12. Side Dishes: a 12ª categoria, sendo responsável por 77,2 M€
exportados em 2017, representando 0,14% do total das
exportações portuguesas e 1,29% do total das exportações do Setor
Agroalimentar do país.

13. Honey & Sweet Spreads: 13ª categoria responsável por 21,5 M€
exportados em 2017, representando 0,04% do total das
exportações portuguesas e 0,36% do total das exportações do Setor
Agroalimentar do país.
14. Sweet & Savory Snacks: a categoria menos relevante, sendo
responsável por 5,3 M€ exportados em 2017, representando 0,01%
do total das exportações portuguesas e 0,09% do total das
exportações do Setor Agroalimentar do país.

Others: As categorias anteriores totalizam mais de 90% das
exportações do Setor Agroalimentar. O peso da categoria Others
está assim associado à sua abrangência e extensão. Como possui
diversos produtos, sendo a maior categoria em quantidade de
produtos, totaliza 579,18 M€ de exportações em 2017, sendo
responsável por 1,05% do total das exportações portuguesas e
9,71% das exportações do Setor Agroalimentar português.

Da análise das tendências de consumo internacional dos produtos
portugueses, da avaliação das novas tendências de consumo e do contacto
com empresas e associações do setor, resultou ainda a necessidade de
introdução de cinco outras categorias, transversais, mas relevantes para a
complementaridade da oferta portuguesa:

Bio
Private Label
Food Service
Chilled & Frozen
Nostalgia
Nas próximas páginas apresentaremos informação quantitativa, mas
sobretudo qualitativa recolhida sobre todas as categorias identificadas.

Categorias propostas para abordagem dos
mercados internacionais (incluindo as transversais)
Fonte: Elaboração própria

FRUIT & VEGETABLES

Num mercado de produtos alimentares global e cada vez mais
competitivo, os retalhistas encaram o setor hortofrutícola como uma
forma de atrair clientes, aumentar as vendas, melhorar a experiência do
cliente nas suas lojas e diferenciar a sua oferta de produtos da oferta da
concorrência. Esses retalhistas procuram, por isso, ter nas suas lojas
produtos frescos e de qualidade, pelos quais os clientes estão dispostos a
pagar mais. Por outro lado, a crescente procura por parte dos
consumidores por produtos frescos de alta qualidade está também a
aumentar as exigências em toda a cadeia de fornecimento e força os
retalhistas a terem um maior empenho em relação à rastreabilidade e
consciência ambiental.
Três entidades portuguesas ligadas a esta categoria – PortugalFresh,
COTHN e FNOP – registaram, como desafios para a indústria portuguesa,
a escassez de mão-de-obra (que sofre picos sazonais), as alterações
climáticas e uma oferta nacional atomizada, de pequena dimensão e
dispersa, com necessidade de aumentar a sua competitividade. Isso seria
conseguido através de uma melhor estrutura de custos associada a
sistemas de produção eficientes e a uma maior flexibilidade para
incorporar novas tendências tecnológicas, através da maior qualidade e
homogeneidade do produto e através do aumento da capacidade de
atender à procura e ao fluxo contínuo e mais rápido de novos produtos.
Num sentido positivo, realçaram as boas condições naturais existentes
em Portugal para a produção, bem como a experiência já consolidada na
resposta às exigências ambientais e os estímulos das políticas públicas.

Neste contexto, as empresas e associações
identificaram como prioridades específicas
para esta Categoria de produtos:
•

Concentração comercial, utilizando plataformas de agrupamentos de
hortofrutícolas com foco para a exportação;

•

Interação mais forte entre a indústria e as entidades do Sistema
Científico e Tecnológico Nacional, no sentido de se aumentar a
competitividade e a sofisticação tecnológica ao longo de toda a
cadeia de valor;

•

Adaptação e desenvolvimento de produtos que atendam às novas
formas de consumo (conveniência) e que valorizem os resíduos e
desperdícios da produção hortofrutícola (economia circular);

•

Aposta na qualidade e na certificação;

•

Reposicionamento do produto em termos de imagem: notoriedade
associada à qualidade intrínseca dos produtos, à diferenciação e à
segurança alimentar;

•

Aumento das exportações para mercados em crescimento e que
valorizem uma produção diferenciada.

•

Condições naturais para a
produção

•

•

•

Capacidade produtiva
instalada e crescente
estruturação
Proatividade no processo
de inovação, sobretudo na
procura de soluções para
os clientes
Existência de centros
hortofrutícolas e
agroindustriais com
capacidade empresarial

•
•

•
•
•

•

•

Imagem de segurança
alimentar dos produtos
hortofrutícolas nacionais

•

Algumas experiências
positivas de cooperação
entre empresas

•

Escassez de matéria-prima
nacional e falta de escala
Deficiente organização da
fileira e níveis baixos de
integração vertical e de
cooperação empresarial
Custos de produção
elevados
Produtos transformados
pouco diversificados
Deficiente qualificação dos
agentes em áreas como a
gestão e comercialização
Mão-de-obra
indiferenciada em algumas
regiões do país
Falta de inovação, de
conhecimento e
atomização do
investimento

•

•

•
•

•

•

Preço das matérias-primas

•

Novas pragas e doenças

•

Dificuldades na
homologação de
fitofármacos adaptados às
evoluções do setor

•

Concorrência de países
produtores com melhor
organização

Crescimento do consumo
de produtos biológicos

•

Novas formas de
consumo, mais
convenientes e práticas

Aumento do
protecionismo e barreiras
à entrada

•

Carência de água em
quantidade e/ou
qualidade e ineficiência na
sua utilização

•

Transferência de consumo
para as frutas tropicais

Tendência para a
alimentação saudável,
com dietas com maior
incidência no consumo de
frutas e frutos secos

Aumento da procura de
produtos transformados,
nomeadamente
congelados, sumos e
polpas

AMEAÇAS

Qualidade dos produtos

OPORTUNIDADES

•

FRAQUEZAS

FORÇAS

A informação recolhida junto das empresas e associações, nas sessões de trabalho e nos
questionários, permitiu sistematizar as seguintes forças, fraquezas, oportunidades e ameaças:

Fluxos migratórios para a
União Europeia

ALCOHOLIC BEVERAGES

A categoria de bebidas alcoólicas é composta por vinhos e cerveja em
seis variações desses produtos. O principal produto da categoria é
Vinhos de uvas fresca, que sozinho totalizou 778,4 M€ em exportação
em 2017 e que ultrapassou 800 M€ em 2018. A ViniPortugal, no seu
plano estratégico, tem como objetivo alcançar os 1000 M€ de
exportação em 2022, sustentando esse crescimento no aumento do
preço médio de comercialização.

Neste contexto, as empresas e associações
identificaram como prioridades específicas
para esta Categoria de produtos:
•

Um foco em ações de ativação direcionadas para profissionais, em
detrimento de ações diretas junto do consumidor;

O segundo produto mais relevante da categoria é Cervejas de Malte que,
após 157,6 M€ em exportação em 2017 sofreu uma quebra para 130,5
M€ em 2018. Em 2017, Portugal tinha 120 cervejeiras ativas, mas a
produção reduziu de forma significativa, dos 8.299 hectolitros de 2011
para 6.994 hectolitros em 2017.

•

Promover a organização das ações junto dos consumidores em
conjunto com os importadores;

•

Aposta em informação e educação dos clientes sobre a oferta
portuguesa;

De acordo com os inquéritos, entrevistas e sessões de trabalho
realizados com empresas e associações, os aspetos que mais têm
contribuído para distinguir a oferta portuguesa da concorrência e para
conquistar clientes internacionais são a qualidade do produto e a
especificidade de alguns desses produtos.

•

Disponibilizar mais informação sobre os mercados aos produtores.

Para comunicar os seus produtos em mercados internacionais, as ações
promocionais mais realizadas atualmente pelas empresas portuguesas
da categoria são a participação em feiras/certames, as missões inversas
de compradores, as missões aos mercados e a promoção em pontos de
venda.

•

Reconhecimento e
credibilidade da marca
Portugal nalguns produtos
da Categoria

•

Aumento da notoriedade
dos vinhos portugueses

•

Elevada diversidade da
oferta resultado do
carácter diverso das suas
regiões

•

•

Forte ligação ao saber de
autor e arte na criação de
vinhos de lote e vinhos
distintos, resultantes do
vasto património de castas
autóctones
Crescente oferta nas
cervejas artesanais

•

Limitações legais à
produção (autorizações e
produtividade por
hectare)

•

Escala

•

Pulverização de marcas
com oferta limitada para
os mercados
internacionais

•

•

Dependência de mercados
ligados à diáspora
portuguesa e baixos níveis
de integração em
mercados locais (cerveja)
Falta de experiência
internacional em setores
mais jovens (cervejas
artesanais)

•

Mercados emergentes a
descobrir os vinhos

•

Crescimento do mercado
das ‘craft beers’ e
especialidades

•

Melhorias na distribuição
e utilização de novos
canais (e-commerce)

•

Aumento da procura por
produtos diferentes e
diferenciados

•

Exposição e alavanca nos
vários mercados via
comunidades portuguesas
emigradas

•

Crescente número de
turistas que visitam
Portugal e provam aqui os
produtos

AMEAÇAS

Qualidade dos produtos
portugueses

OPORTUNIDADES

•

FRAQUEZAS

FORÇAS

A informação recolhida junto das empresas e associações, nas sessões de trabalho e nos
questionários, permitiu sistematizar as seguintes forças, fraquezas, oportunidades e ameaças:

•

Incertezas quanto ao
futuro do mercado
europeu

•

Barreiras à entrada em
novos mercados

•

Dependência do clima
para garantir qualidade e
quantidade de produção

•

Concentração da
produção cervejeira

•

Concorrentes com preço
mais baixo

•

Lóbis anti-álcool

•

Políticas fiscais
diferenciadas e mais
rigorosas para produtos
com teor alcoólico

FISH & SEAFOOD

A categoria Fish & Seafood é composta por dez produtos principais e o
total das exportações atingiu os 834 M€ em exportação no ano de 2017,
sendo que os números já para 2018 registaram um crescimento para 848
M€. Os principais produtos da categoria são os Peixes congelados, exceto
filetes que totalizaram 210 M€ em exportação em 2017 e 231 M€ em
2018 e os Moluscos que em 2018 totalizaram 232 M€ em exportação.

produtos e espécies portuguesas.

Nessa categoria também se encontra o Bacalhau, um dos produtos
diretamente associados à gastronomia e cultura portuguesas. Esse
produto é divido por várias posições pautais a seis dígitos, dentro do
peixe seco, fresco e congelado.

Neste contexto, as empresas identificaram como
notas importantes para o crescimento futuro das
exportações desta Categoria de produtos:

De acordo com a auscultação às empresas, o setor carateriza-se pelo
reduzido número de empresas distribuidoras - devido à exigência
logística necessária para atender às necessidades da categoria - e pelo
reduzido ou nulo envolvimento de produtores do setor primário na
comercialização proativa dos seus produtos. Acresce ainda a falta de
dados da categoria para poder acompanhar e elaborar um estratégia
efetiva (no caso do bacalhau, por exemplo, os dados são extrapolados de
informação dos países dos quais Portugal importa).
Para as empresas, os aspetos que mais têm contribuído para distinguir a
oferta portuguesa da concorrência e para conquistar clientes
internacionais são, sobretudo, a qualidade do produto e dos serviços, a
inovação, a capacidade de resposta rápida e a crescente notoriedade dos

Já os aspetos vistos como as principais dificuldades associadas à
abordagem de mercados internacionais são a concorrência, a falta de
apoios e incentivos governamentais e a escassez de matéria-prima.

•

Apostar na valorização dos produtos e na diferenciação, de forma a
não terem que concorrer pelo preço, umas vez que a falta de
matéria-prima não garante a escala necessária para custos baixos;

•

Centrar o esforço de distribuição internacional nos mercados que
valorizam a qualidade;

•

Trabalhar a imagem dos produtos, procurando ganhar a confiança do
consumidor e a sua perceção de qualidade da oferta portuguesa.

•

•

•
•

Instalações adequadas
para o exercício da
formação profissional ao
longo da costa

•
•

•

Indústria fragmentada e
de pequena dimensão
Dependência das
importações para atender
à procura
Elevados custos
operacionais que tornam a
atividade pouco rentável

•

OPORTUNIDADES

•

Empresas de
transformação com
domínio das técnicas de
produção tradicionais e
artesanais

FRAQUEZAS

FORÇAS

•

•

•

Reforço do estilo de vida
saudável, associado ao
aumento da procura de
peixes
Surgimento de novas
fontes de abastecimento
(ex. aquacultura) e novos
fornecedores
Aumento da procura
orgânica por produtos
genuínos e de alta
qualidade

Existência de recursos
diversificados e com valor
comercial

•

Condições naturais
favoráveis ao
desenvolvimento da
aquacultura

•

Vulnerabilidade de alguns
stocks (ex. sardinha)

•

Abertura de novos
mercados

•

Produção aquícola ainda
limitada a um número
reduzido de espécies com
forte concorrência externa

•

Novas tendências
culinárias

Preço competitivo no
peixe branco
Elevada integração da
fileira da sardinha

Nível de certificação MSC
(‘Marine Stewardship
Council’)

•

Diáspora portuguesa

•

O aumento de turismo em
Portugal dando assim
visibilidade ao setor

AMEAÇAS

A informação recolhida junto das empresas e associações, nas sessões de trabalho e nos
questionários, permitiu sistematizar as seguintes forças, fraquezas, oportunidades e ameaças:

•

Redução da matéria-prima

•

Esquemas ilegais que
prejudicam o setor (como
o caso do branqueamento
de peixe)

•

Aumento da preocupação
com sustentabilidade,
principalmente dos
mercados maduros

•

Quebra da procura pelo
bacalhau seco

•

Instabilidade económica e
cambial no Brasil (principal
mercado para o bacalhau)

•

Aumento da exigência do
serviço logístico

•

Protecionismo de alguns
mercados

OLIVE OIL

Pela sua relevância e valor de exportação, a proposta de reorganização
dos diferentes produtos e grupos de produtos coloca o azeite isolado
nesta categoria. De acordo com os números da Casa do Azeite, a
produção nacional quadruplicou nos últimos 10 anos e vai continuar a
crescer a um ritmo elevado, apesar dos fenómenos naturais de safra
(anos muito produtivos) que alternam com anos de contrassafra (anos
de menor produção).

Neste contexto, as empresas e associação
identificaram como prioridades específicas
para esta Categoria de produtos:
•

Identificar novos canais de venda e novos clientes;

•

Melhorar cadeia de abastecimento e logística;

•

Aumentar o nível de serviço ao cliente;

•

Melhorar a imagem de Portugal como produtor de qualidade;

•

Tirar partido da existência de variedades nacionais que conferem
características especiais aos azeites portugueses;

Também de acordo com a mesma associação, os aspetos que mais têm
contribuído para distinguir a oferta portuguesa da concorrência e para
conquistar clientes internacionais são, sobretudo a segurança alimentar
e as variedades nacionais.

•

Encontrar novos fornecedores e desenvolver novos produtos;

•

Aumentar o nível de conhecimento dos mercados e capacitar e
desenvolver os recursos humanos;

Refira-se, ainda, que a forte concentração das exportações (de azeite de
marca, embalado) no mercado do Brasil constitui um risco e uma
ameaça para as empresas do setor, tendo em conta as caraterísticas e a
instabilidade desse mercado.

•

Aproveitar o crescimento do turismo;

Esta é uma categoria tradicionalmente exportadora, com empresas
experientes, mas na qual coexistem empresas – até com alguma
dimensão, nomeadamente as grandes cooperativas de olivicultores –
que não estão ainda capacitadas para se lançar nos mercados
internacionais. Outros produtores, de menor dimensão, terão essa
capacidade, mas apenas para mercados de nicho, devido precisamente à
sua escala e características.

O objetivo é aumentar as exportações, de forma a que os mercados
internacionais representem, em 2021, mais de 50% das vendas.

•

Existência de variedades
nacionais, únicas e
diferenciadores, que
conferem características
especiais aos azeites
nacionais

•

O produto (azeite) ser
uma das mais saudáveis
gorduras alimentares

•

Área de produção limitada
ao clima mediterrânico, o
que faz com que o azeite
seja, em muitos mercados,
um ‘ilustre desconhecido’

•

Dependência de
fenómenos naturais que
intercalam anos de safra
com anos de contrassafra
(anos de menos produção)

•

Portugal não ter ainda
uma imagem forte
associada à produção de
azeite

•

Algumas ações
internacionais com
imagens e mensagens
contraditórias

•

A qualidade e o
reconhecimento cada vez
maior do azeite português
como produto de alta
qualidade e diferenciação

•

Relações culturais
privilegiadas com os
mercados de exportação
tradicionais para o azeite
português

•

Boa imagem internacional
do setor do vinho, com o
qual tem afinidade
(muitos produtores têm
vinho e azeite) e com o
qual se podem realizar
ações conjuntas de
promoção

•

Imagem de Portugal como
destino turístico de
qualidade e reconhecido
pela sua gastronomia local

AMEAÇAS

O ritmo extraordinário de
crescimento da produção
nacional que quadruplicou
nos últimos 10 anos

OPORTUNIDADES

•

FRAQUEZAS

FORÇAS

A informação recolhida junto das empresas e associações, nas sessões de trabalho e nos
questionários, permitiu sistematizar as seguintes forças, fraquezas, oportunidades e ameaças:

•

Forte concorrência de
outras gorduras líquidas
mais baratas e de uso
habitual nos países não
tradicionalmente
produtores e
consumidores de azeite

•

Concorrentes como
Espanha - que praticam
preços mais baixos - e
Itália que possui uma
melhor imagem e
beneficia de uma
perceção dos
consumidores associada a
maior qualidade

BREAD, PASTRY, BISCUITS & CONFECTIONERY

Esta categoria, depois de reorganizada com diferentes posições pautais,
ficou composta por 27 produtos e somou 445 M€ em exportação no ano
de 2017, sendo que os números publicados sobre 2018 registaram um
crescimento para 486 M€. O principal produto da categoria são os
Produtos de padaria, pastelaria ou da indústria de bolachas e biscoitos
que, sozinhos totalizaram 218 M€ de exportação em 2017, com os
números sobre 2018 a registarem um aumento para 239 M€.
As empresas desta categoria têm passado por um movimento de
concentração que, juntamente com a crise ultrapassada recentemente,
provocou o desaparecimento de alguns pequenos produtores. No
entanto, as empresas que aguentaram essa pressão, ficaram mais fortes
e passaram a ter uma maior notoriedade tanto em Portugal como no
mercado internacional.
Um dos desafios identificados pelas empresas desta categoria foi o da
resposta às novas tendências e alterações nos padrões de consumo.
Sendo certo que algumas destas alterações poderão ser modas
passageiras, outras são tendências que vieram para ficar. Se as empresas
se conseguirem adaptar e responder a este desafio, poderão encontrar
nichos de mercado para se posicionarem, nichos estes que, a nível
internacional, podem representar muitos milhões de consumidores e um
volume de exportação significativo para a realidade portuguesa. Existe
porém a visão de que, apesar das empresas do setor serem flexíveis,
precisam de aumentar a sua agilidade na abordagem dos mercados
internacionais.

Neste contexto, as empresas e associações
identificaram como prioridades específicas
para esta Categoria de produtos:
•

Procurar responder com rapidez às novas tendências e às alterações
nos padrões de consumo, de forma a ocupar nichos de mercado
internacionais (que podem ser grandes em termos absolutos);

•

Procurar a especialização nalgumas áreas e acrescentar valor a essa
especialização;

•

Apostar na identificação de origem de alguns produtos e no seu
controlo de qualidade, agregando valor;

•

Procurar encaixar alguns produtos na categoria 'gourmet’;

•

Aprofundar oportunidades em mercados que exijam certificações
religiosas;

•

Criar centros de capacitação para a internacionalização;

•

Apoiar os processos de criação e consolidação de marcas;

•

Ter uma visão de longo-prazo e evitar soluções de circunstância.

•

Consistência e
credibilidade das
empresas que operam
atualmente no mercado

•
•

•

•

Relação com o cliente
Flexibilidade e facilidade
de adaptação às
necessidades dos
mercados
Consumo universal de
alguns produtos (bolachas,
por exemplo)
Prazos de validade longos
em alguns produtos (como
bolachas e chocolate)

•

Baixo nível de cooperação
e de desenvolvimento de
redes de contactos
conjuntas

•

Falta de agilidade

•

Falta de competências na
área das vendas e
negociação internacional

•

Alguns produtos do setor
precisam de refrigeração e
têm prazos de validade
curtos (o que constitui
uma fraqueza para
mercados mais distantes)

•

•

•

Mudanças nos padrões de
consumo têm aberto
espaço para as empresas
se posicionarem e
encontrarem nichos que, a
nível internacional são
interessantes
A qualidade, o sabor e a
autenticidade das receitas
locais que caracterizam o
pão na União Europeia
(são pontos valorizados
pelos consumidores)
O Dia Mundial do Pão e a
tentativa de recentrar a
importância do pão na
alimentação saudável

AMEAÇAS

Segurança alimentar

OPORTUNIDADES

•

FRAQUEZAS

FORÇAS

A informação recolhida junto das empresas e associações, nas sessões de trabalho e nos
questionários, permitiu sistematizar as seguintes forças, fraquezas, oportunidades e ameaças:

•

Forte concorrência de
produtores europeus, de
maior dimensão

•

Mutação acelerada dos
mercados

•

Algumas dietas
alimentares que reduzem
o consumo dos produtos
desta categoria

•

Menor consumo de pão
por parte de
consumidores mais jovens

•

Diminuição das áreas de
cultivo de cereais em
Portugal

•

Alguns produtos não são
universais

MEAT & MEAT PRODUCTS

O setor das Carnes e Miudezas é um setor cujas certificações
alimentares podem ser utilizadas para alavancar os produtos no exterior.
Por outro lado, é um setor limitado, com mercados ainda fechados e
cujas negociações para abertura são lentas.

Neste contexto, as empresas e associações
identificaram como prioridades específicas
para esta Categoria de produtos:

Esta categoria engloba carnes frescas e charcutaria e, dentro da
charcutaria, encontram-se os produtos de base industrial e os produtos
de base artesanal.

•

Criação de um posicionamento que reforce esta categoria de
produtos, assente na diferenciação e na inovação, indexado à sua
origem e tradição, bem como assente em modos de produção
sustentáveis e nas características únicas e diferenciadoras dos
produtos;

•

Políticas de incentivo e de apoio à produção nacional de animais
para abate, no sentido de provocar efeitos positivos na cadeia de
aprovisionamento das indústrias de carne e estimular a
competitividade;

•

Maior possibilidade de diferenciação e aumento da qualidade (regras
mais exigentes bem-estar animal, segurança alimentar);

•

Procura de maior entendimento institucional no seio de alguns
segmentos da fileira;

•

Maior integração das fileiras e concentração da oferta;

•

Redução dos custos de produção e incremento da produtividade.

Nas carnes frescas há exemplos que comprovam a possibilidade de
Portugal aumentar o valor dos produtos, acrescentando-lhes serviço e
capacidade para ir ao encontro das especificidades de diferentes
mercados.
Porém, de acordo com as empresas que responderam aos inquéritos e
participaram nas sessões de trabalho, há alguns grandes desafios nesta
categoria: um deles é encontrar formas de valorizar a oferta portuguesa
(alguns produtos não têm o nível de qualidade procurado pelos
mercados internacionais, nem com marca, nem em regime de ‘private
label’); outro passa por encontrar um produto assumidamente
português que se diferencie da restante oferta internacional (sobretudo
na charcutaria industrial do sul da Europa); por fim, torna-se necessário
procurar elementos aglutinadores da oferta artesanal, extremamente
pulverizada, com uma escala reduzida e uma imensidão de diferentes
produtos e sabores que dificultam o seu posicionamento.

•

Nível de qualidade e
prestação de serviço de
algumas empresas

•

Grande variedade na
preparação e composição
dos produtos

•

Qualidade do porco
alentejano

•

Dependência da
importação de carne para
consumo e transformação

•

Custos elevados
associados à alimentação
animal

•

•

•

Baixo peso de produções
diferenciadas (DOP e IGP)
e de qualidade no volume
total de produção
Qualidade inferior quando
comparada a produtos de
outros países Europeus e
pouco consistência na
preparação e composição
dos produtos

•

Desenvolvimento
tecnológico e surgimento
de processos de inovação
no setor

•

Mercado da saudade

•

Maior abertura para o
desenvolvimento de
parcerias entre empresas
da mesma área

•

Vulnerabilidade a crises
sanitárias e de confiança
do consumidor (ex: gripe
aviária) e normas
exigentes nos domínios
ambientais, segurança
alimentar e de bem-estar
animal

•

Forte concorrência
externa (Espanha, por
exemplo)

•

Dependência em termos
de exportação de Espanha
e Angola

•

Tendência de diminuição
de consumo de carne e
imagem desfavorável dos
produtos cárnicos

•

Concorrentes externos de
muito grande dimensão

AMEAÇAS

Reestruturação e
requalificação de algumas
explorações, face a
normas exigentes

OPORTUNIDADES

•

FRAQUEZAS

FORÇAS

A informação recolhida junto das empresas e associações, nas sessões de trabalho e nos
questionários, permitiu sistematizar as seguintes forças, fraquezas, oportunidades e ameaças:

Falta de dimensão e baixos
níveis de entreajuda

DAIRY

O setor do Leite e Laticínios é um setor organizado em cooperativas. Ao
longo do tempo deu-se uma consolidação, verticalização e crescimento
das principais organizações que atuam ao nível do setor primário e da
transformação, o que conduziu à formação de grupos económicos de
média e grande dimensão que operam em território nacional
(produtores e exportadores certificados) na lógica do abastecimento
contínuo ao mercado (doméstico e externo).
As empresas que responderam aos inquéritos e participaram nas sessões
de trabalho registaram que a evolução dos termos de troca tem sido
desfavorável a Portugal, com os preços médios de exportação de leite e
natas em natureza, soro de leite e manteiga abaixo dos de importação.
Além disso, referiram que Portugal depende de portos estrangeiros (na
Holanda, Alemanha e Espanha) para expedição de alguns produtos desta
categoria para mercados mais longínquos, em virtude da reduzida
competitividade dos portos nacionais neste tipo de transportes.
A certificação dos produtos é crítica nesta categoria, sendo que alguns
mercados mundiais importantes apenas recentemente foram abertos e
outros ainda se encontram com os processos de habilitação em curso
(nomeadamente no extremo e médio oriente).

Alguns produtos, como o queijo, por exemplo, abriram mercados pela via
da diáspora portuguesa, mas gradualmente estão a conseguir passar
para canais de distribuição mais locais.

Neste contexto, as empresas e associações
identificaram como prioridades específicas
para esta Categoria de produtos:
•

A organização da oferta portuguesa e alguns produtos
(nomeadamente os queijos) de acordo com padrões internacionais
de distribuição e de consumo;

•

A criação de materiais para explicação sobre as características dos
produtos portugueses (e dos queijos, em particular);

•

O desenvolvimento de produtos diferenciados, adaptados a nichos
de mercado ou a consumidores com necessidades alimentares
específicas;

•

O aproveitamento do crescimento do turismo e do interesse pelos
produtos portugueses;

•

A aposta em produtos com certificações, Halal, Kosher, DOP e IGP;

•

O desenvolvimento de projetos integrados de exportação que
permitam aumentar a escala e a complementaridade da oferta;

•

A promoção cruzada, com produtos de outras categorias, como as
compotas, a charcutaria ou os vinhos.

•

•

Produção nacional de leite
obtida maioritariamente
no continente, graças a
um efetivo animal
relativamente estável
Qualidade diferenciada e
certificada dos queijos, o
que vai ao encontro da
crescente apetência dos
consumidores que
valorizam as qualidades
intrínsecas do produto
Capacidade de adaptação
ao perfil dos
consumidores no
mercado, principalmente,
para os produtos de maior
valor acrescentado

•

Potencial produtivo
limitado, com ligeira
tendência decrescente

•

Custos de produção
elevados

•

Limitada capacidade de
negociação do preço pela
indústria e grande peso da
grande distribuição na
margem de
comercialização

•

Exportações centradas em
produto de baixo valor
acrescentado

•

Peso dos custos de
transporte, elevado no
caso do leite

•

Resistência à criação de
novas especificações e
diferenciação nos
produtos a exportar

•

OPORTUNIDADES

•

Existência de grupos
económicos de média e
grande dimensão

FRAQUEZAS

FORÇAS

•

Acordo CETA (com o
Canadá) e outros acordos
bilaterais que estão ser
negociados para abertura
de mercados ou redução
de tarifas

•

Fim do regime de quotas

•

Aumento do número de
turistas que visitam
Portugal

•

Crescente visibilidade da
gastronomia portuguesa

•

Aumento da procura
internacional por queijos
diferentes dos tradicionais
italianos, franceses e
holandeses

AMEAÇAS

A informação recolhida junto das empresas e associações, nas sessões de trabalho e nos
questionários, permitiu sistematizar as seguintes forças, fraquezas, oportunidades e ameaças:

•

Forte concorrência de
produtores europeus

•

Atrasos nos processos de
habilitação para
exportação

•

Mitos relacionados com
leite e laticínios e
tendência para o consumo
de produtos sem lactose

•

Produtos alternativos ao
leite e outros lacticínios

•

Aumento do custo dos
combustíveis

•

Novas exigências nacionais
e comunitárias, em termos
de segurança alimentar,
ambiente, bem-estar
animal e licenciamento

CANNED FISH

Esta categoria está muito ligada ao setor das pescas, pela matéria-prima
que utiliza, tendo por vezes as suas imagens associadas (por exemplo em
relação à qualidade ou às questões de sustentabilidade). É uma categoria
na qual existem, também, dificuldades relacionadas com a escassez de
matéria-prima nacional, o que torna o setor dependente de importações
e constitui um entrave à sua expansão internacional. A exportação de
conservas assenta na sardinha, petinga e cavala, sendo difícil assegurar
abastecimento.
Outro ponto de partida desta análise foi a constatação do facto dos
produtos da categoria serem muitas vezes associados a alimentação de
baixo custo, sendo que a oferta portuguesa não consegue competir pelo
preço. Com escassez de matéria-prima e escala reduzida, os produtos
portugueses têm que encontrar vantagens competitivas através da
diferenciação, pelo que os mercados que valorizam o preço baixo não
são os que mais interessam a Portugal.
Nos novos mercados, distantes geográfica e culturalmente, são vários os
fatores críticos de sucesso, relacionados não só com a adaptação do
produto e com o marketing e comunicação, mas também com a
informação ao consumidor sobre a forma de consumir as conservas ou
de as utilizar na sua gastronomia. São também aspetos relevantes a
identificação de nichos de mercado que valorizem o produto, a
realização de parcerias locais e a presença física. Todos estes pontos têm
subjacente uma exigência elevada de investimento.

Neste contexto, as empresas e associações
identificaram como prioridades específicas
para esta Categoria de produtos:
•

A aposta na inovação, para desenvolvimento de novos produtos,
mais focados na qualidade e no mercado ‘gourmet’, que tenham
maior valor acrescentado e que atraiam consumidores com maior
poder de compra;

•

Uma maior aproximação às empresas da categoria do peixe, para
desenvolvimento de produto e valorização de ambas as categorias;

•

A procura dos níveis de sustentabilidade a montante desejados e
valorizados pelos mercados internacionais prioritários;

•

A oferta de mais e melhor serviço ao cliente (sobretudo na lógica
B2B), para garantir a sua fidelização;

•

O desenvolvimento de ações de formação para os recursos
humanos;

•

A recolha e sistematização de informação sobre mercados.

•

Padrões de higiene

•

•

•

Certificação individual
para os mercados mais
exigentes
Origem europeia, o que
em mercados mais
longínquos é valorizado e
associado a qualidade

•

Escassez de matéria-prima
nacional

•

Dependência das
importações

•

Limites à capacidade
produtiva

•

Falta de mão-de-obra

•

Limitações causadas pelos
padrões de
sustentabilidade do
‘Marine Stewardship
Council’ (MSC)

Crescente diversificação
de produtos, com
utilização de novas
matérias-primas
•

•

•

Novas fontes de
abastecimento (ex.
aquacultura) e novos
fornecedores

Capacidade de
investimento limitada para
ações promocionais
internacionais

•

•

•

•

Tendências alimentares
associadas a um estilo de
vida saudável, para o qual
estes produtos se
adequam

Novas fontes de
abastecimento (ex.
aquacultura) e novos
fornecedores
Mudança na legislação da
UE, como a eliminação de
pagamentos de direitos
alfandegários para a
compra de produtos
intermédios
Aumento do consumo em
alguns mercados
emergentes (China,
Polónia, Emirados Árabes
Unidos)

Design das embalagens
•

Investimento estrangeiro

AMEAÇAS

Segurança alimentar

OPORTUNIDADES

•

FRAQUEZAS

FORÇAS

A informação recolhida junto das empresas e associações, nas sessões de trabalho e nos
questionários, permitiu sistematizar as seguintes forças, fraquezas, oportunidades e ameaças:

•

Escassez de matéria-prima
e/ou aumento do custo

•

Distância física e cultural
aos mercados emergentes
e processos de
desalfandegamento
difíceis e morosos

•

Aumento da preocupação
com sustentabilidade

•

Elevados índices de
contrafação

•

Aparecimento de novos
países produtores de
conservas de peixe

•

Concorrência de produtos
idênticos a preços mais
competitivos

•

Burocracia nacional e
internacional aos mais
variados níveis

WATER, JUICES & SOFT DRINKS

O setor das bebidas refrescantes não alcoólicas tem-se mostrado como
um dos mais dinâmicos da indústria alimentar. A inovação, a
reformulação e o lançamento de novos produtos são frequentes neste
setor caracterizado pela variedade e diversidade de bebidas.
Neste setor, existe uma boa presença de empresas nacionais
(independentemente da estrutura acionista) que contam no seu
portfolio com marcas de forte implantação e notoriedade em Portugal,
coexistindo com marcas internacionais produzidas e comercializadas sob
licença dos seus proprietários. Há, também, um conjunto de empresas
(em número cada vez mais reduzido) que se dedica essencialmente ao
fabrico de bebidas refrescantes não alcoólicas para a grande distribuição
ou de primeiro preço.
No seu conjunto, resulta um setor cujo tecido produtivo nacional
apresenta empresas de dimensões muito variáveis, quer em volume de
negócios, quer em volume de emprego.
O mercado de água engarrafada está, globalmente, bastante
consolidado. Um olhar rápido a prateleiras de supermercado revelará um
grande número de marcas de água engarrafada que dá a falsa impressão
de um número elevado de participantes no mercado. Porém, muitas das
empresas multinacionais de alimentos e bebidas adquiriram várias
marcas de água engarrafada ao longo dos anos, o que reduz a rivalidade

no mercado. Por se tratar de um produto de baixo valor percebido, a
diferenciação entre as marcas torna-se mais difícil.
Para tentar não depender do preço baixo, as empresa utilizam
estratégias focadas em produto (gama de águas com sabor, água com ou
sem gás, fontes de água exclusivas, pH da água, embalagem) e promoção
(construção de uma imagem de marca) para tentar a diferenciação face
aos concorrentes.

Neste contexto, as empresas e associações
identificaram como prioridades específicas
para esta Categoria de produtos:
•

Inovação;

•

Qualidade e Flexibilidade;

•

Relevância e Diferenciação.

Águas gasocarbónicas
100% naturais

•

Capacidade de inovação

•

Serviço

•

Flexibilidade

•

Pertença à União
Europeia, associada a
qualidade

•

Falta de capacidade
produtiva
Baixa experiência
internacional, fora dos
mercados da diáspora ou
culturalmente próximos

•

Baixa diferenciação do
produto

•

Custos de produção

•

Desarmonização fiscal em
relação as concorrentes,
principalmente com
Espanha

•

OPORTUNIDADES

•

•

Características da água
(leveza)

FRAQUEZAS

FORÇAS

•

Aumento da procura de
água engarrafada em
mercados de dimensão
elevada

•

Crescimento da categoria

•

Tecnologias para
otimização dos recursos

AMEAÇAS

A informação recolhida junto das empresas e associações, nas sessões de trabalho e nos
questionários, permitiu sistematizar as seguintes forças, fraquezas, oportunidades e ameaças:

•

Barreiras à entrada

•

Concorrência de grandes
multinacionais já
consolidadas em diversos
mercados

•

O acesso às matériasprimas constitui uma
preocupação crescente da
indústria europeia, em
geral, e portuguesa, em
particular. A procura por
parte dos países
emergentes tem vindo a
intensificar-se causando,
para além do natural
aumento de preços, o
aparecimento de tensões
nos mercados
internacionais por vezes
manifestadas através de
atuações lesivas da
concorrência

COFFEE & TEA

O chá tem muito pouca expressão nesta categoria, representando
apenas 3%. A maior percentagem de exportação de chá é de chá verde
em sacos com peso inferior a 3 kg e algumas marcas de café portuguesas
(re)exportam infusões para complementar a sua gama de produtos.

A AICC- Associação Industrial e Comercial do Café, decidiu por isso criar
a marca ’Portuguese Coffee – A blend of stories’ para promover e
divulgar o café português, comunicando a sua elevada qualidade e
tradição e uma cultura de café com identidade própria.

Em relação aos chás, importa referir que Portugal é o único produtor de
chá da Europa. Apesar de haver algumas pequenas experiências em
Portugal Continental – em Vila do Conde e em Terras do Bouro – é
sobretudo nos Açores, na ilha de São Miguel, que o chá é produzido, por
métodos tradicionais, quase artesanais.

Neste contexto, as empresas e associações
identificaram como prioridades específicas
para esta Categoria de produtos:

As empresas e associação ligadas ao setor do café estão seguras de que
as empresas portuguesas estão entre as melhores do mundo, em termos
dos processos de torrefação e mistura de café, desde logo como
consequência das relações históricas de Portugal com o Brasil, Timor, São
Tomé e Príncipe e Angola, todos eles produtores de café verde.
Entre os diferentes tipos de torrefação, em Portugal é privilegiada a torra
média a média-escura que, comparativamente à escura, é menos intensa
conferindo-lhe menos acidez e mais aroma, mais corpo e mais doçura.
Ou seja, em geral, o perfil de torra do café português é menos intenso,
com uma acidez fraca a média, um aroma forte e uma bebida
encorpada. Ao contrário de outros países que insistem em 100% de
grãos arábica, o expresso português é obtido a partir de uma mistura de
grãos torrados de café arábica e robusta.

•

Apostar numa comunicação emocional que crie relação;

•

Promover e divulgar o café e o chá portugueses, como produtos
específicos e diferenciados;

•

Aumentar a sua valorização e procura;

•

Certificar as marcas de café portuguesas;

•

Manter as características de produção de chá de forma biológica e
sustentada;

•

Aproveitar o bom momento do turismo em Portugal.

∙
∙

∙
∙
∙

Património cultural /
Portugalidade;
Tradição histórica e hábito
de consumo;
Processo de torra natural
e tradicional no café (torra
lenta);
Diversidade e riqueza da
matéria-prima;
Origens bastante
diferenciadas;
História emocional à volta
dos produtos

•

Escala – oferta não
suficiente para a procura

•

Crescimento do mercado
interno, que esgota a
capacidade de exportação
dos produtores mais
pequenos

•

Aumento de preço da
matéria-prima (café
verde), devido à quebra
nas colheitas anuais

•

O crescimento do
mercado global de café
(mercados asiáticos, sul
americanos e africanos),
aliado à exploração de
outras formas de consumo
do produto

•

Mercado de nicho em
crescimento para cafés
biológicos, ecológicos e de
comércio justo

•

Informações científicas
significativas disponíveis
sobre os efeitos positivos
para a saúde do consumo
de café

•

Mudanças de hábitos de
consumo de café (menos
filtrado e mais expresso)

•

Crescimento da
preocupação com a
sustentabilidade

AMEAÇAS

∙

A diferenciação do
produto português
baseada em:

OPORTUNIDADES

FORÇAS

•

FRAQUEZAS

A informação recolhida junto das empresas e associações, nas sessões de trabalho e nos
questionários, permitiu sistematizar as seguintes forças, fraquezas, oportunidades e ameaças:

•

Alterações climáticas, já
que a matéria-prima
depende de fatores
ambientais
(incontroláveis) para
garantir uma boa colheita

•

Poluição da água

•

Greves portuárias

•

Aumento da procura
global por café tem vindo
a pressionar em alta os
preços das matériasprimas

As páginas seguintes apresentam mais alguma
informação sobre as restantes categorias (cujos
valores de exportação são os mais baixos)
e sobre as categorias transversais.

Sauces & Seasonings

Esta categoria é composta por 10 produtos, cujas exportações
acumuladas rondam os 85 M€. O principal produto dessa categoria
são as Preparações para molhos e molhos preparados; condimentos e
temperos compostos; farinha de mostarda e mostarda preparada,
que em 2017 foram responsáveis por 42 M€ de exportação, valor que
em 2018 caiu para 39 M€.
De acordo com as empresas do setor, a exportação destes produtos
começou por mercados culturalmente próximos (nomeadamente
onde existem comunidades portuguesas e países de língua
portuguesa em África), mas foi entretanto alargando a outros países.
Há exemplos de exportação com marca própria e em regime de
‘private label’, sendo que a primeira exige um maior investimento e
um acompanhamento muito próximo dos importadores e
distribuidores locais, para controlo do posicionamento da marca e
preços praticados.
Um dos maiores desafios identificados foi a identificação de
parceiros.

Side Dishes

Portugal está limitado na produção dos produtos desta categoria, o
que condiciona as exportações. No caso do arroz, por exemplo,
Portugal está no topo do consumo na Europa e tem poucos
transformadores.
As empresas que participaram nos inquéritos e entrevistas referiram
que as possibilidades de Portugal entrar na distribuição moderna
europeia, com marca própria, é muito difícil, apesar de ser através
das marcas que as empresas podem acrescentar valor.
Sendo indiferenciados, estes produtos entram na cesta básica de
países que dão importância ao preço. No entanto, existem
oportunidades em nichos, como os segmentos étnicos dentro da
Europa, ou em mercados que tenham padrões de consumo aos quais
os produtos portugueses se assemelhem (como o caso de algumas
qualidades de arroz para países da região do Golfo).

Honey & Sweet Spreads

Esta é uma Categoria relativamente pequena, composta por apenas
dois produtos: Doces, geleias, marmeladas, purés e pastas de frutas,
obtidos por cozimento, com ou sem adição de açúcar e Mel Natural.
Somados, representam um total de 21,6 M€ exportados em 2017,
apresentando uma queda em 2018 para 13,4 M €. O principal
produto da categoria é o Mel Natural, o qual em 2017 era responsável
por 16,7 M€ de exportação, mas em 2018 sofreu uma queda, de
aproximadamente 47%, para 8,8 M €.

Espanha lidera como destino das exportações portuguesas.

Sweet & Savory Snacks

Os valores de exportação desta categoria são muito baixos (pouco
mais de 5 M€), mas existe um potencial de crescimento, do ponto de
vista da procura, dada a sua ligação direta aos novos hábitos de
consumo, sobretudo urbanos.
O mercado mais importante nos últimos anos foi Espanha.
Do ponto de vista da comercialização e distribuição internacional, as
empresas desta categoria de produtos enfrenta uma dificuldade: em
canais de distribuição de determinados mercados estão junto das
bebidas; noutros juntos da fruta fresca; noutros ainda, na zona dos
produtos saudáveis. Esta multiplicidade pode acontecer dentro de um
mesmo mercado. Tudo isso dificulta o posicionamento e a
identificação dos compradores certos, na hora de fazer negócio.

Ready Meals

A presença cada vez maior de mulheres no mercado de trabalho foi
um fator importante no aumento da procura pela conveniência na
alimentação. Inicialmente com produtos congelados, passou para os
pré-preparados, as refeições completas, até atingirem a oferta atual
que vai desde os alimentos congelados até à fruta descascada.
De acordo com as empresas que atuam nesta categoria, a chave do
crescimento está na qualidade e na inovação para o desenvolvimento
de novos produtos. Além disso, torna-se essencial a coexistência com
os frescos e a crescente oferta de produtos saudáveis e mesmo
biológicos.

Chilled & Frozen

Existe uma maior preocupação com a gestão dos orçamentos
familiares, com a saúde e com a origem e sustentabilidade dos
alimentos. É nesta combinação que a categoria Chilled & Frozen tem
que encontrar o seu espaço. Para o consumidor, é fundamental que
esta categoria seja capaz de acompanhar as tendências do mercado e
adaptar os seus produtos, dando uma resposta rápida que não os faça
perder a conveniência.
O crescente número de opções de alimentos refrigerados e
congelados saudáveis é um forte atrativo para o consumidores e
mostra como a categoria está a reagir às mudanças.
O setor dos alimentos congelados é maioritariamente composto por
empresas de pequena e média dimensão. Os distritos de Lisboa,
Porto, Braga, Leiria e Viseu concentram a maioria das empresas.
Esta categoria tem mantido uma tendência de crescimento,
impulsionado pela dinâmica das exportações e é uma categoria que
as empresas sugeriram desenvolver.

Bio

Nostalgia

A procura pelos produtos da categoria 'bio' está a passar por um
crescimento exponencial, com o consumidor a demonstrar grande
interesse em ter produtos biológicos acessíveis. No entanto,
enquanto a procura cresce entre 15% a 20% ao ano, a produção
aumenta apenas a um ritmo de 5%. Estes são dados da Agrobio Associação Portuguesa de Agricultura Biológica, que, em relação à
exportação, refere que apenas 20% da produção biológica portuguesa
teve como destino os mercados internacionais.

Uma das grandes vantagens para as empresas que trabalham nesta
categoria é que os emigrantes conhecem à partida as marcas
nacionais, não sendo necessário fazer investimentos tão avultados em
comunicação para dar a conhecer os produtos tradicionais e os novos
produtos. Além disso, os emigrantes estão normalmente predispostos
a pagar mais para poderem ‘matar saudades’ dos produtos da sua
terra, o que diminui a sensibilidade a preço do consumidor quando
comparado com o mercado interno.

O vinho e o azeite biológicos têm um perfil marcadamente
exportador, vendendo 90% ou mais da produção para o estrangeiro e
apresentam um grande potencial de crescimento, uma vez que o
mercado europeu de agricultura biológica é deficitário. Destacam-se
também oportunidades nas refeições prontas, frutas e legumes,
cereais de pequeno-almoço, snacks, panificação e bolachas. Quanto
às fraquezas, destacam-se, em Portugal, a falta de informação e de
apoio técnico, bem como os problemas de logística.

Apesar de muitas vezes as empresas procurarem desligar-se deste
mercado, a verdade é que ele é ainda muito importante para as
exportações de um conjunto muito alargado de produtos. E as
empresas que dele beneficiam são de todas as dimensões.

As empresas presentes nesta categoria referem a consolidação de
mercado como sendo mais importante do que a abertura de novos
mercados. Sugerem também, como ações de promoção, a
participação em feiras, as missões inversas de cadeias de produtos
biológicos a Portugal, a abordagem a cadeias especializadas, de
pequena dimensão, adequadas à escala e oferta portuguesas, e a
associação ao turismo, com campanhas em aeroportos, entre outras.

Para além do perfil dos emigrantes ter mudado, abrindo portas a
novos produtos, a entrada nalguns países através deste mercado de
nicho, permitiu que muitas empresas adquirissem experiência,
conhecimento e contactos que depois facilitaram a passagem para
canais de distribuição focados em segmentos locais diferentes e mais
alargados.
O objetivo desta categoria é juntar empresas que procurem valorizar
a sua oferta para este grupo de mercados que inclui também os
países culturalmente próximos de Portugal, como o Brasil ou os países
africanos de língua portuguesa.

5. Visão Global e Pilares Estratégicos

5.1. Introdução

Os capítulos anteriores deste documento apresentaram:

Para esse efeito, este capítulo, apresentará:

•
•

•

•
•

Um enquadramento do setor a nível mundial, europeu e nacional;
Uma análise às exportações atuais do Setor Agroalimentar, quer ao
nível de segmentos (NC 2 dígitos), quer ao nível de produtos (NC 4
dígitos);
Uma análise SWOT das principais Categorias, agrupando produtos de
acordo com características mais próximas do mercado do que as
seguidas pela lógica NC;
Indicações quanto a mercados prioritários de atuação, por produto.

•
•
•
•

No entanto, a estratégia não ficaria completa sem a visão global do Setor
Agroalimentar, integrando as diversas perspetivas e a informação
quantitativa e qualitativa recolhida.

•
•

As oportunidades e as ameaças associadas ao contexto e envolvente
externa;
Uma breve análise da envolvente setorial;
As forças e as fraquezas do setor que resultaram da análise feita em
conjunto com as empresas, no âmbito dos workshops e
questionários;
Algumas notas sobre mercados, mas desta feita numa visão
transversal;
Uma análise ao posicionamento de países concorrentes e uma
proposta de posicionamento para o Setor Agroalimentar português;
Os pilares que sustentarão a estratégia;
Uma perspetiva de crescimento das exportações até 2021.

5.2. Envolvente Externa

Para resumir o contexto internacional, podemos utilizar as quatro
características contidas no conceito VUCA - hoje popularizado - e que
realça o clima volátil, incerto, complexo e ambíguo (do inglês Volatility,
Uncertainty, Complexity and Ambiguity) no qual vivemos e no qual as
empresas operam.
Este contexto e estas características encontram-se ao nível político,
económico, ambiental, entre outros, obrigando as empresas a serem
mais ágeis e mais flexíveis, a terem mais e melhor informação, a
entenderem melhor as relações entre as diversas variáveis que afetam os
seus negócios e a serem mais exigentes na análise das suas forças e das
suas fraquezas, assim como das oportunidades e ameaças que surgem
no ambiente externo.

Olhando para o caso das exportações do Setor Agroalimentar português,
encontra-se volatilidade e incerteza na relação com Angola e o Reino
Unido, dois mercados historicamente importantes, mas para os quais as
exportações portuguesas reduziram de uma forma geral, mas também
para os quais se registaram ligeiros aumentos nalguns produtos e
oscilações noutros, juntamente com sinais de otimismo em Angola e o
arrastamento da indefinição no Reino Unido. Ao mesmo tempo, nos
últimos 5 a 6 anos, houve mercados que se tornaram muito importantes
para alguns produtos, alguns da região do Golfo, outros da Ásia, mas que
tão depressa surgiram como desapareceram do radar.
Por outro lado, a complexidade surge com a entrada em mercados
diferentes, com outras regras e tradições, e com evolução dos canais de
distribuição ou com as vendas online. A ambiguidade está muito

presente nas tendências de consumo e naquelas que são apontadas
como as novas certezas, que nem sempre se concretizam.
Desenvolvendo mais um pouco este ambiente, mas ainda assim
sistematizando-o de acordo com as principais observações e conclusões
de capítulos anteriores, poderíamos destacar, a nível internacional:
Contexto Político
Atualmente o mundo vive marcado por uma instabilidade a nível político
(no caso específico europeu temos a saída do Reino Unido da União
Europeia). Vivem-se tempos em que cada vez mais líderes estão
implementar medidas protecionistas, como o caso dos EUA, impactando
mercados por todo o mundo. O contexto político é cada vez mais um
aspeto a avaliar pelas empresas na altura de definir os seus mercados de
aposta, pois ele tem uma forte influência nas alterações legislativas,
relevantes para importadores e exportadores.
Contexto Económico

A nível económico mundial estamos a assistir a uma alargada melhoria
do nível de vida das populações. Vários países em desenvolvimento a
crescer e a enriquecer, fazendo com que os seus habitantes possuam um
maior poder de compra e aumentem o consumo dos produtos
agroalimentares. Por outro lado, o abrandamento do comércio global e
as condições financeiras mais restritivas irão resultar num ambiente
externo competitivo e difícil para a atividade económica de mercados
emergentes e economias em desenvolvimento.

Contexto Social

Contexto Ambiental

Tal como a nível político, também a nível social o ambiente internacional
está a passar por uma fase de instabilidade. Estes são tempos marcados por
conflitos religiosos, atentados e ataques por todo o mundo, agudizando o
sentimento de medo. Este ambiente claramente afeta toda a economia e
tem reflexos no poder de compra da população dos países mais afetados.

A nível ambiental, o tema das alterações climáticas está sempre presente
e ligado a este setor, influenciado pelos períodos mais longos de seca e
de cheias. Estes problemas, para além de influenciarem diretamente a
economia e sociedade mundiais, têm um impacto direto na indústria
agroalimentar, nomeadamente sobre a disponibilidade de matériasprimas, o que constitui uma das suas principais ameaças atuais.

Contexto Tecnológico
Contexto Legal
Continuaremos a assistir a um desenvolvimento tecnológico acelerado.
Constantemente são desenvolvidas novas formas de produção e
métodos mais eficientes de aproveitamento de recursos e de matériasprimas. Ao mesmo tempo, a tecnologia associada à distribuição, reduz a
distância entre os produtores e os consumidores, mas facilita também o
acesso à informação, dando aos consumidores a possibilidade de
incorporar mais variáveis aquando da decisão de compra, como a saúde
e bem-estar, a segurança, o impacto social, a experiência e a
transparência. Torna os consumidores mais livres, mas mais exigentes.

Em termos legais, com a evolução operada em vários países em
desenvolvimento, as empresas podem contar com uma base jurídica
cada vez mais competitiva e complexa. Apesar de ainda existirem
algumas exceções, ainda para mais tendo em conta o ambiente político
anteriormente analisado, existem cada vez mais instituições de controlo
que garantem segurança alimentar, igual oportunidade comercial,
protegem os direitos do consumidor e definem standards de produção.

Considerando esta envolvente externa, uma das
perguntas colocadas às empresas portuguesas do
Setor Agroalimentar, no âmbito do questionário
realizado para este estudo, foi, precisamente, sobre
as condições existentes no ambiente internacional
para expansão das suas atividades internacionais.
As empresas inquiridas fizeram uma avaliação
positiva ao ambiente internacional, com 61% dos
inquiridos a afirmarem acreditar que o atual
ambiente externo de negócios é favorável para a
sua expansão e com apenas 4% a achar que ele é
desfavorável.

PERCEÇÃO DO AMBIENTE INTERNACIONAL,
POR PARTE DAS EMPRESAS PORTUGUESAS, TENDO
EM VISTA A EXPANSÃO DO SETOR AGROALIMENTAR
Fonte: Questionário realizado no âmbito deste estudo
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Nesse seguimento, cerca de 73% das empresas que
responderam ao inquérito estão a prever aumentar
a faturação da empresa ao longo dos próximos 3
anos, tanto em mercados externos, como no
mercado nacional.
Também algumas instituições ouvidas no âmbito do
estudo consideram existir um contexto internacional
favorável à expansão do Setor Agroalimentar
português. A Casa do Azeite, por exemplo, considera
que esse contexto positivo decorre em parte
significativa do aumento do prestigio do país como
destino turístico de qualidade e do reconhecimento
da gastronomia portuguesa e dos seus produtos.

Desfavorável
Indefinido
Favorável
Excelente

34%

5.3. Envolvente Setorial

O modelo das cinco forças de Porter ajuda a enquadrar a as principais
tendências que estão a marcar este setor a nível nacional e
internacional.
Tendo em consideração a era global, tecnológica e de inovação
anteriormente referida, verifica-se que o setor conta com níveis de
concorrência elevados, tanto por concorrentes nacionais como
internacionais. As empresas produtoras, para além de competirem com
os seus naturais concorrentes do mesmo país, têm agora de enfrentar
produtores de outros países que por vezes beneficiam de custos de
produção ou de distribuição mais reduzidos
Estes fatores resultam num elevado poder de negociação dos clientes,
que têm poder e liberdade de escolha e acesso a vários produtores,
podendo com base nos valores que entenderem seguir, escolher a qual
comprar.
Em especifico para Portugal, o poder dos fornecedores é também
elevado, nalguns casos por serem em número reduzido, noutros devido à
localização do país e pequena dimensão das empresas produtoras, que

perdem, por isso, capacidade negocial. Os seus preços acabam por ter
um impacto direto na produção. Do inquérito feito às empresas resultou
a indicação de que os fornecedores utilizam ainda a escassez de recursos
e o crescimento da procura para aumentar o seu poder.
Porém, sendo este setor um com requisitos elevados de segurança,
devido ao seu risco direto na saúde do consumidor, existem barreiras à
entrada de concorrentes moderadas. Para além das questões
regulamentares e certificações, novas empresas que pretendam
competir com empresas já estabelecidas necessitam também de
infraestruturas e métodos de produção inovadores que possibilitem
custos de produção competitivos.
Por último, refira-se que os novos hábitos alimentares, potenciam o
desenvolvimento de produtos substitutos. Por exemplo, o consumo de
carne e produtos lácteos tem vindo a ser afetado pela popularização de
dietas vegetarianas e veganas e o aparecimento de alimentos que os
substituem.

PRINCIPAIS MODOS DE ENTRADA
EM MERCADOS INTERNACIONAIS

No questionário realizado às empresas
portuguesas do Setor Agroalimentar foram
colocadas questões que pretendiam ajudar a
caracterizar esta envolvente setorial.
Apresentam-se abaixo alguns dos resultados
obtidos, entre as empresas que responderam (e
cujo perfil pode ser consultado no anexo):
•
•

•

•

Cerca de metade das empresas exporta entre
0% e 20% e um quinto atinge uma taxa de
exportação superior a 80%;
Para 57% das empresas 80% das exportações
tem como destino menos de 5 mercados;
61,3% das empresas indicam ter atingido um
crescimento médio das suas exportações, nos
últimos 3 anos, inferior a 10% (32,1% abaixo
de 5% e 29,2% entre 5 e 10%);
Em relação aos modos de entrada em
mercados internacionais, a maioria das
empresas exporta diretamente ou utiliza
distribuidores. Segue-se a utilização de
importadores e, mais abaixo, os agentes
comerciais e a integração em cadeias de
abastecimento. Todos estes modos de
entrada são processos de exportação, sendo
bastante menos as empresas com processos
de investimento.

Fonte: Questionário realizado no âmbito deste estudo
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•

Quanto aos canais de distribuição mais
utilizados nos mercados internacionais, as
empresas dizem privilegiar, por esta ordem,
as Cadeias de retalho, o Comércio tradicional
e o Canal Horeca ou ‘Food Service’. Um grupo
mais pequeno de empresas vende
diretamente para outras indústrias (B2B) e
um reduzido número refere estar a utilizar
canais de venda eletrónicos. Outros canais de
distribuição mencionados incluem,
embaladores, plataformas de distribuição do
grupo e ‘office/vending’.

PRINCIPAIS MODOS DE ENTRADA UTILIZADOS
NOS MERCADOS INTERNACIONAIS
Fonte: Questionário realizado no âmbito deste estudo
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As empresas do setor afirmam exportar mais
produtos com marca própria do que em
regime de ‘private label’.
Sobre a sua experiência de vendas em
parceria ou em cooperação com outras
empresas do setor, a maioria dos inquiridos
(56%) referiu não ter qualquer experiência do
género, tanto no mercado nacional como no
mercado externo. Entre os que já
concretizaram vendas em parceria para os
mercados internacionais, 71% referem que o
fizeram com empresas complementares e
29% afirmou que concretizou exportações
com empresas concorrentes.
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Quando questionados sobre o grau de preparação para três tipos de abordagem diferentes, os
inquiridos afirmaram estar bastante confiantes nas exportações para um mercado da União
Europeia, estar medianamente preparados para abordar mercados fora da União Europeia, mas
terem baixas competências e preparação para processos de investimento direto estrangeiro.

GRAU DE PREPARAÇÃO PARA ABORDAGEM
DE MERCADOS INTERNACIONAIS
Fonte: Questionário realizado no âmbito deste estudo
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As três principais dificuldades identificadas pelas empresas
para a abordagem de mercados internacionais foram:
•
•
•

As barreiras à entrada
O contacto com potenciais clientes
A concorrência

A estas três, praticamente com o mesmo grau de importância, seguiram-se a identificação
de clientes, a adaptação dos produtos e a falta de apoios/incentivos governamentais.
Outras dificuldades enumeradas incluíram a obtenção de informação sobre mercados, a
falta de recursos financeiros, a falta de capacidade produtiva, a definição de estratégia e a
falta de matérias primas.
Neste seguimento, o gráfico ao lado mostra o grau de importância que as empresas
atribuíram a um conjunto de aspetos relevantes para serem bem sucedidas na sua
expansão internacional.
Quando questionadas sobre a importância de diferentes aspetos para o desenvolvimento
integrado do Setor Agroalimentar português, as empresas destacaram como mais
importantes (por esta ordem):
•
•
•
•
•
•
•

Aspetos considerados mais importantes para o
sucesso da expansão internacional
das empresas do setor
(1 nada importante e 5 muito importante
5,00

4,00

3,00

2,00

1,00

0,00

Fonte: Questionário realizado no âmbito deste estudo
Identificar novos clientes

A promoção e divulgação do setor
A sua internacionalização
A capacitação interna das empresas
A inovação nos produtos e processos
A cooperação entre empresas
O financiamento à atividade individual das empresas e às ações conjuntas
A informação sobre tendências

Aumentar o nível de conhecimento dos mercados
Identificar canais de venda

Capacitar e desenvolver os recursos humanos
Aumentar o nível de serviço ao cliente
Desenvolver novos produtos
Melhorar a cadeia de estabelecimentos e logística
Encontrar novos produtores
Criar uma marca

No questionário, as empresas indicaram também
as ações promocionais, com foco nos mercados
internacionais, nas quais mais têm participado e
investido até hoje. Entre eles destaca-se, de
forma clara:
•

Participação em feiras/certames

Seguem-se, sensivelmente
com a mesma importância:
•
•

Missões aos mercados
Missões inversas de compradores

Por fim, mais distantes, aparecem:
•
•
•
•
•

Publicidade digital
As ações de promoção em pontos de venda.
Presença em 'showrooms' internacionais
Promoção em redes sociais
Presença noutros eventos dedicados.

Pensando no futuro, as empresas valorizaram as
ações de forma diferente ou sugeriram outro tipo
de iniciativas para sustentar o crescimento das
exportações. O gráfico ao lado identifica essas
ações.

Importância de diferentes ações para o
crescimento futuro das exportações do setor
(1 nada importante e 5 muito importante)
5,00

Fonte: Questionário realizado no âmbito deste estudo

4,00

3,00

2,00

1,00

0,00
Pressão política para redução de barreiras alfandegárias
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Missões inversas de compradores
Criação de uma unidade de Business Intelligence para o setor
Missões de grupo aos mercados
Promoções em pontos de venda
Participação em showroom internacional
Workshops/seminários sobre temas relevantes

As empresas do setor consideram muito positivas as
ações conjuntas de promoção internacional, por
permitirem, entre outros, a partilha e redução de
custos, o aumento do poder negocial junto de
clientes e fornecedores, a partilha de conhecimentos
e o aumento de visibilidade para empresas de menor
dimensão. Poucas empresas identificaram
desvantagens neste tipo de ações, sendo que as
mencionadas estão principalmente ligadas ao fator
concorrência, ao risco de haver partilha de potenciais
clientes com outras empresas do mesmo setor e ao
risco de possíveis cópias dos seus produtos. Como
dificuldade de operacionalização de ações coletivas,
apontaram a diferença de objetivos entre as várias
empresas envolvidas.

Importância de grandes temas para
o futuro do Setor Agroalimentar
(1 nada importante e 5 muito importante
Fonte: Questionário realizado no âmbito deste estudo

4,60

4,40

4,20

4,00

3,80

Ainda no que respeita à promoção internacional do
setor como um todo, as sugestões apontaram
maioritariamente para a utilização mais forte da
marca 'Portugal'. As empresas reconhecem valor
atual na imagem de Portugal e acreditam que se
deve continuar a investir para a afirmar a um nível
mais global.
Finalmente, as empresas classificaram a importância
que grandes temas terão para o futuro do Setor
Agroalimentar, numa visão ainda mais alargada e
transversal. Os resultados estão no gráfico ao lado.
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Sustentabilidade
Investigação, Desenvolvimento e Inovação para a criação de valor

Segurança alimentar
Capacitação dos RH (ensino orientado para a Indústria)
Crescimento da população e aumento da procura de produtos agroalimentares
Digitalização da Indústria

5.4 Análise SWOT

Forças

Já no contexto de análise do setor – e também tendo como base o
contato com as empresas e associações nos inquéritos e nas sessões de
trabalho – identificaram-se as seguintes forças do setor a nível nacional:
Qualidade dos produtos
A qualidade dos produtos resulta, por um lado, da qualidade das
matérias-primas às quais o setor tem acesso que, por sua vez,
beneficiam do facto de não haver grandes casos de cheias ou secas
persistentes. Por outro lado, resulta da qualidade da produção e do
recurso a novas tecnologias, bem como de um controlo apertado por
parte das entidades reguladoras.
Flexibilidade e serviço
Um dos problemas muitas vezes apontado pelas empresas foi a falta de
escala do setor e das próprias empresas. Mas essa falta de escala,
juntamente com um perfil cultural característico dos empresários
portugueses, deu ao setor níveis de flexibilidade superiores aos

encontrados noutros países concorrentes de Portugal. Associado à
flexibilidade está o serviço, sendo apreciada internacionalmente a
predisposição das empresas portuguesas para acompanharem produtos
de qualidade com um elevado nível de serviço, valorizado, sobretudo
pelos importadores, distribuidores e outros intermediários B2B.
Um país europeu com marca Portugal
O facto de Portugal ser um país europeu e estar inserido na União
Europeia contribui para a imagem positiva do setor. A Europa tem uma
imagem associada a qualidade, reconhecida a nível mundial, sendo que
os produtos portugueses, possuindo o rótulo europeu, beneficiam dessa
vantagem. Porém, os participantes nos inquéritos e entrevistas também
referiram a imagem e a marca 'Portugal' como cada vez mais positiva e
que, embora não tenha ainda uma dimensão igual a de outros
países, como Espanha, França ou Itália, é já um dos pontos fortes do
setor nacional. Esta imagem de Portugal tem, mais recentemente,
beneficiado do crescimento do turismo e dos turistas que visitam o
nosso país.

Fraquezas

Ainda no contexto de análise do setor foram identificadas as seguintes
principais fraquezas:

Escala reduzida
A pequena dimensão das empresas portuguesas e da produção e oferta
de produtos foi muito referida pelos participantes nos questionários,
entrevistas e sessões de trabalho. Essa pequena escala, segundo
observaram, reduz o peso negocial às empresas e limita o impacto
causado pelas ações coletivas (quer pelo orçamento mais diminuto, quer
pelo menos espaço ocupado em determinados eventos, como feiras
internacionais.

informação, de oportunidades e de recursos) e de uma maior integração.
Este aspeto é visível ao nível das empresas, mas também associativo,
com a existência de um número muito elevado de
associações subsetoriais, com projetos independentes.
Imagem ainda pouco afirmada internacionalmente
Apesar da visibilidade internacional de Portugal estar a aumentar,
segundo os empresários, a visibilidade do Setor Agroalimentar é ainda
reduzida nalguns países que não conhecem a oferta ou o seu
posicionamento. Isso implica um esforço redobrado na promoção.
Falta de competências e quadros especializados

Baixos níveis de cooperação

Associado ao ponto anterior está a questão da cooperação entre
empresas que, segundo referido, apresenta níveis muito baixos de
adesão. Com exceção de alguns casos nos vinhos, alguma oferta
integrada nas frutas, entre outros, uma grande parte das empresas ainda
não está sensibilizada para as vantagens de uma maior partilha (de

Por fim, foi realçada a falta de orientação comercial de algumas PME
mas, sobretudo, a falta de quadros qualificados e especializados em
matérias relacionadas com internacionalização (desde a negociação ao
marketing internacional) e que torna mais lento o processo de expansão,
algumas vezes orientado mais por experiências e tentativa-erro e menos
por informação e conhecimento.

Oportunidades

No contexto de análise externa, foram identificadas as seguintes
oportunidades:
Desenvolvimento tecnológico
A produção agrícola entre 1960 e 2018 mais do que triplicou, em grande
parte devido ao desenvolvimento de tecnologias que permitiram uma
maior e mais eficaz utilização dos terrenos, de água e de outros recursos
naturais para fins agrícolas. O processo de inovação tecnológica em
curso está a potenciar a diminuição dos custos das matérias-primas, o
aumento da produtividade na indústria, o aumento dos salários e a
apoiar as empresas a encontrar o lugar certo na cadeia de valor do Setor
Agroalimentar. Estas tecnologias incluem utilização de grandes bases de
dados, inteligência artificial, ‘blockchain’, novos sistemas de automação e
comércio online, que ligam pequenos empreendedores, de países mais
pequenos e mais distantes, aos mercados internacionais.
Crescimento demográfico e novos mercados

Com base na previsão das Nações Unidas a população mundial irá atingir
os 9,7 mil milhões de habitantes até 2050. De forma a dar resposta a

este crescimento, o Setor Agroalimentar terá de aumentar a sua
produção. Em algumas regiões do globo, como por exemplo na África
Subsariana e no Sudeste Asiático, as necessidades de produtos
agroalimentares poderão ter que mais do que duplicar até 2050 para dar
resposta à procura estimada; noutras partes do mundo esse crescimento
deverá ser superior em um terço dos níveis atuais.

Mercado da União Europeia
Por último, o mercado único europeu foi apontado como constituindo
(ainda) uma grande oportunidade para este setor e para as empresas
portuguesas (já exportadoras ou com intenção de exportar). Este é um
mercado com 500 milhões de consumidores, sem fronteiras, com países
geograficamente próximos, com fluxos intracomunitários muito
relevantes e o principal destino das exportações portuguesas.

Ameaças
Protecionismo
Já mencionado em relação ao ambiente político e salientado pelas
empresas portuguesas nas respostas ao questionário, este fenómeno do
protecionismo e retaliações em termos de política comercial, representa
uma das maiores ameaças ao setor a nível internacional.
Instabilidade política e económica
Vários empresas referiram, também como ameaça, fatores como
conflitos políticos e crises económicas e a consequente escassez e
instabilidade nos preços das matérias-primas. A instabilidade política e
económica tem impacto a montante (no acesso e nos preços das
matérias-primas) e a jusante (no acesso aos mercados), como foi visível
no caso do Setor Agroalimentar português com acontecimentos como o
Brexit e a crise em Angola, por exemplo.

Barreiras à entrada
Relacionado com a instabilidade política e a crise económica, alguns
países implementam medidas protecionistas ou dificultam o processo de
entrada de alguns produtos no seu mercado nacional. Para um país

como Portugal, com um mercado relativamente pequeno esta poderá
representar uma grande ameaça para as empresas que querem crescer e
entrar noutros mercados.
Alterações climáticas
Neste momento 70% da captação de água é usada para efeitos agrícolas.
Em áreas relativamente secas como, o Médio Oriente, África do Norte e
Ásia Central, tal como em países como a Índia e China, os agricultores usam
grande parte dos recursos de água disponíveis na sua área, resultando no
esgotamento de rios e aquíferos. Com o crescimento de períodos de seca e
de cheias será inevitável um impacto negativo no acesso a matérias-primas
e na produção do Setor Agroalimentar. Também alterações nas
temperaturas do oceano e de níveis de oxigénio e de salinidade das águas
poderão influenciar o nível produtividade das pescas.

5.5. Concorrência

ESPANHA

Esta análise não ficaria completa sem uma nota, ainda que breve, sobre
os países que foram considerados pelas empresas como os principais
concorrentes de Portugal no Setor Agroalimentar: Espanha, Itália, França
e Grécia. O que os aproxima de Portugal é, sobretudo, a caraterística da
oferta e a organização que fazem dos produtos exportados, muito
baseada nos produtos da dieta mediterrânica, como o vinho, a azeitona,
o azeite, o peixe e as conservas de peixe ou as massas e o tipo de cereais
e produtos de padaria.

leis e regulamentação sobre qualidade e segurança demasiado
exigentes. Os espanhóis identificaram como Oportunidade a cada vez
maior perceção positiva dos seus produtos por parte dos potenciais
clientes internacionais, que acompanha o ritmo de crescimento elevado
das suas exportações (o maior entre os principais exortadores da União
Europeia. Identificam, por fim, como Ameaças a crise económica
internacional e a concorrência internacional que pratica preços mais
baixos.

Analisando os planos estratégicos de cada um destes países, destaca-se:

Os mercados identificados como prioritários para o Setor Agroalimentar
espanhol foram:

Espanha utiliza a expressão ‘Foods and Wines from Spain’ como marca
chapéu do Setor Agroalimentar. Tal como Itália e França, considera que a
gastronomia espanhola, bem como os produtos agroalimentares que lhe
estão associados, são suficientemente conhecidos a nível internacional.
Para os espanhóis, o seu Setor Agroalimentar apresenta como principal
Força os produtos de qualidade a um preço acessível e como Fraqueza as

•
•

Dentro da União Europeia: França, Itália, Portugal, Reino Unido e
Alemanha
Fora do mercado europeu: EUA, China e Hong Kong, Japão, Canadá,
Perú, Arabia Saudita, México, Coreia do Sul, Filipinas, Vietname, Irão,
Colômbia, Rússia e Austrália

ITÁLIA

Utiliza a expressão ‘The Extraordinary Italian Taste’ na comunicação
internacional transversal do Setor Agroalimentar, assumindo a vantagem
da marca Itália e da sua gastronomia.

Para os italianos, o Setor Agroalimentar apresenta como principais
Forças a perceção dos consumidores da qualidade dos produtos
alimentares italianos, a força da marca Itália e a reputação internacional
do vinho italiano. Como Fraquezas, a burocracia dentro desta indústria, a
indústria ainda muito tradicional com baixos níveis de inovação e os
preços pouco competitivos. Nas Oportunidades destacam a
popularidade da dieta mediterrânea e o grande mercado turístico e,
finalmente, como Ameaças, a falsificação e manipulação de rótulos, os

produtos com origem noutros países, normalmente com um custo de
produção mais reduzido, que através do uso de nomes ou símbolos
estratégicos passam ao consumidor a ideia de que aquele é um produto
com origens italianas.
Os mercados identificados como prioritários para o Setor Agroalimentar
italiano foram
•

•

Dentro da União Europeia: Alemanha, França, Península
Escandinávia e Grã-Bretanha
Fora do mercado europeu: Rússia, Austrália, Brasil, Canadá, China e
Coreia do Sul

FRANÇA

As exportações francesas do Setor Agroalimentar destinam-se sobretudo
à União Europeia (66%). A Ásia absorve 14% e os EUA, Canadá e México
10%. Os franceses utilizam a expressão ‘Made in France, Made with
Love’ na comunicação internacional transversal do setor, assumindo, tal
como Espanha e Itália, os benefícios da marca França e da sua
gastronomia.
Para os franceses, o Setor Agroalimentar apresenta como principais
Forças a imagem de qualidade da sua produção, conhecidos pelos seus
alimentos de alta qualidade e ser líder europeu na produção de carnes e
número 2 mundial na produção de vinho. Como Fraquezas, os elevados
custos de mão-de-obra e dos impostos, em comparação com outras
nações europeias e uma maior exposição à flutuação de preços e

concorrência. Nas Oportunidades destacam os segmentos de mercado
ainda por desenvolver, como mercados emergentes, e as novas dietas e,
finalmente, como Ameaças, o aumento do protecionismo e fiscalidade e
a consequente perda de competitividade a nível internacional.
Os mercados identificados como prioritários para o Setor Agroalimentar
francês foram:
•
•

Dentro da União Europeia: Espanha, Alemanha, Bélgica, Itália,
Holanda, Reino Unido e Suíça
Fora do mercado europeu: América do Norte, Norte asiático,
América do Sul e Norte de África.

GRÉCIA

Já o Setor Agroalimentar grego não utiliza a marca país e, a nível
internacional, usa a assinatura ‘We Export the Mediterranean Diet’.
Para o Setor Agroalimentar grego as principais Forças são o clima e
terreno ideais para produção agrícola e oferta de produtos de qualidade,
como o azeite. Como Fraquezas, apontam a dificuldade em expandir
para fora do mercado da UE e a legislação em constante mudança. Nas
Oportunidades destacam a popularidade da dieta mediterrânea, na qual
o azeite e os vegetais gregos se integram, e o turismo em crescimento no

país que dá a conhecer ao resto do mundo os seus produtos. Finalmente,
como Ameaças, indicam os novos produtores, de mercados emergentes,
com custos de produção mais baixos e com oferta de produtos a preços
reduzidos, bem como as barreiras à entrada em mercados externos.

Os mercados identificados como prioritários para
o Setor Agroalimentar foram:
• A União Europeia
• A Europa de Leste

5.6. Análise Qualitativa
a Mercados de Atuação Global

Os mercados prioritários para o Setor Agroalimentar estão bem
detalhados, ao nível de produto (NC a 4 dígitos) no Capítulo 3 deste
documento. Ainda assim, consolidam-se aqui algumas notas, numa
lógica mais qualitativa e transversal ao setor.
No desenrolar dos questionários e dos contactos com empresas e
associações para elaboração deste estudo, houve uma apreciação
que foi ficando bastante sólida: as empresas estão muito mais
apostadas na consolidação dos mercados nos quais já estão
presentes (através da penetração no mercado com aumento da
quota dos produtos atuais e através do desenvolvimento de novos
produtos) do que do que na abertura de novos destinos.
Isso não significa, de todo, que não haja empresas apostadas
na procura de novos mercados (com desenvolvimento de
mercado e diversificação) e que as associações e outras
entidades não devam procurar abrir esses mercados
de um ponto de vista regulatório e identificar oportunidades
e promover o setor. Mas significa que o esforço
de investimento deverá ser mais forte na consolidação
de mercados do que na abertura.

A análise dos dados estatísticos e as sessões de trabalho com empresas e
outras entidades do setor, permitiu também registar algumas tendências
em relação a mercados que importa sublinhar:

Espanha é incontornável para Portugal, apesar de muitas vezes o valor
pago pelos compradores espanhóis não ser dos mais altos ou estar
abaixo da média. Sugere-se a procura da valorização do produto e a
consolidação do mercado.
Todos os países europeus nos quais existe diáspora (habitualmente
apelidados de ‘mercado da saudade’) são muito importantes para as
exportações portuguesas. Algumas empresas estão a conseguir entrar
com sucesso, nesses países, nos canais de distribuição que não estão
ligados à diáspora e que servem um grupo muito mais alargado de
potenciais clientes. É nestes países que as empresas portuguesas
esperam crescer e consolidar posição.
O Reino Unido foi um mercado muito importante para as exportações
portuguesas, mas sofreu claramente o impacto do Brexit e da
desvalorização da libra. É um mercado a acompanhar para avaliar
momento certo de recuperação.

Alemanha, Holanda e Itália não estão devidamente explorados pelas
empresas portuguesas (ainda assim, a Alemanha está um pouco mais do
que Itália). Além de serem países próximos, com diáspora (Alemanha),
nos quais operam várias ‘trading’ (Holanda) ou com padrões de consumo
semelhantes (Itália) estão, em muitos produtos, entre os dez maiores
compradores mundiais. São mercados para clara aposta, apesar do
desafio da língua (na Alemanha e em Itália é muito importante o
domínio da língua local).
Alguns países da Escandinávia são importantes pelo valor que estão
dispostos a pagar por produtos diferenciados (e a diferenciação é uma
opção estratégica pertinente para as empresas portuguesas). Outros
países europeus começam também a ganhar relevância, como a Polónia
e República Checa. Importa monitorizar e tentar explorar.
A Rússia foi também um mercado muito relevante para as exportações
portuguesas de alguns produtos, mas o embargo (que afetou Portugal,
como afetou os outros países da União Europeia) veio reduzir-lhe a
importância. Interessa acompanhar.

Atravessando o Atlântico, há um mercado extremamente importante a
nível mundial, os EUA. É a maior economia do mundo, líder nas
importações mundiais de muitos produtos, já vai aparecendo como
mercado de destino das exportações portuguesas, também tem
comunidades portuguesas e foi o mercado mais mencionado no
inquérito entre aqueles nos quais as empresas portuguesas querem
investir nos próximos três anos. Ainda na América do Norte, o Canadá
tem muitas características semelhantes às atrás referidas para os EUA,
embora com uma menor escala. As empresas também estão dispostas a
abordá-lo para reforço e consolidação.
Descendo para a América do Sul, o grande mercado para o setor é o
Brasil. Está entre os maiores destinos das exportações portuguesas, por
vezes oscilando nos valores anuais de importação a Portugal, mas é
incontornável, sobretudo nos produtos nos quais o Brasil não é produtor
e cuja tradição de consumo está muito associada a Portugal e à cultura
portuguesa. Tem o desafio da legislação e das taxas aduaneiras e implica
um acompanhamento local muito próximo dos importadores. Naquela
região, a Colômbia é um mercado que, lentamente, aparece no radar.

Em África são os países de língua portuguesa que mais se destacam.
Alguns deles são relevantes para as exportações portuguesas de produtos
específicos, como Cabo Verde, Moçambique, Guiné-Bissau e São Tomé e
Príncipe. Apesar de serem países relativamente pequenos, importa
consolidar e reforçar nos casos em que seja possível, porque mantêm um
valor de importação a Portugal relativamente estável, mesmo quando
outros mercados vão oscilando. Angola é um caso à parte. Está no top 5 do
destino das exportações portuguesas de um conjunto muito alargado de
produtos, mesmo após as quebras do valor exportado como consequência
da crise económica. É, sem dúvida, um mercado a monitorizar para
avaliação do momento de aposta na recuperação.

Na Ásia, são a China (com Macau) e o Japão que dominam, quer na lista
dos maiores importadores mundiais, quer como destino das exportações
portuguesas, quer, ainda, no interesse manifestado pelas empresas
portuguesas. São mercados que valorizam a diferenciação, mas muito
diferentes entre si, nos padrões de consumo, na imagem que têm de
Portugal, entre outros, mas que têm em comum o fato de estarem
distantes (física e culturalmente) e exigirem um acompanhamento muito
próximo dos importadores. Na Ásia há ainda a curiosidade em relação a
outros mercados. A Coreia do Sul, Singapura e Indonésia são, ainda
assim, os que mais apareceram nas exportações ou nas manifestações
de interesse.

Ainda em África, há apontamentos de exportação e de interesse para
Marrocos e a Argélia. Segue-se a região do Golfo. Países como os
Emirados Árabes Unidos, a Arábia Saudita e mesmo Iraque, Irão ou Síria
têm subido nas compras a Portugal de produtos muito específicos (como
cereais ou laticínios). São mercados geográfica e culturalmente
distantes, mas que importa monitorizar e nos quais se podem identificar
oportunidades de negócio, sobretudo para as empresas mais
experientes. A estes mercados juntam-se o Egipto e Israel.

Uma última referência para o México, para a Austrália e para a Índia
para os quais se tem exportado muito pouco, mas que aparecem entre
os grandes importadores mundiais de alguns produtos do setor (no caso
da Índia estamos a falar do segundo país mais populoso do mundo):
Ainda assim, o momento de aposta por parte das empresas portuguesas
não parece estar no período abrangido por este trabalho.

5.7. Posicionamento e Competitividade

Para uma definição do posicionamento do Setor Agroalimentar português,
numa visão global, devem considerar-se os seguintes pressupostos:

•
•

•
•
•
•
•
•
•

•

A maioria dos produtos e categorias de produtos não são competitivas
pelo fator preço;
Com exceção de alguns produtos, em mercados específicos, a
notoriedade internacional da generalidade das marcas portuguesas e
do Setor Agroalimentar português como um todo, ainda é
relativamente baixa;
A qualidade intrínseca dos produtos é, genericamente, elevada;
No entanto, a qualidade percebida dos produtos está alinhada abaixo
da sua qualidade intrínseca;
O grau de confiança nos produtos e produtores portugueses é elevado,
junto dos compradores profissionais (B2B);
Os níveis de inovação são desequilibrados entre diferentes categorias
de produtos e empresas;
A flexibilidade e a capacidade de adaptação e customização por parte
das empresas portuguesas são elevadas;
Os níveis e qualidade de serviço são também elevados;
A escala de produção é baixa, quando se tem em mente os mercados
internacionais;
Ao mesmo tempo – e por estarmos a falar de um setor e não de uma
empresa – há outras características que têm que ser realçadas:

•

•

A diversidade da oferta e os diferentes níveis de qualidade, inovação e
serviço entre as várias categorias e entre vários produtos não
permitem, no curto-prazo, a escolha de um mercado ou segmento
restrito a nível mundial;
Salvo raras exceções – em produtos de qualidade mais baixa ou
indiferenciados – a vantagem competitiva sustentada em menores
custos será inviável ou, nos casos em que exista, temporária

Neste contexto – e pensando em estratégias genéricas de
competitividade para o setor como um todo – será dada prioridade a:
•

•

Alvo ou âmbito competitivo amplo, de forma a acomodar a diversidade
do setor no curto-prazo, mas lançando as bases para um âmbito
competitivo restrito que permita, no longo-prazo, uma diferenciação
com foco;
Vantagens competitivas na diferenciação, assumindo-se que algumas
categorias poderão passar por uma estratégia de liderança de custos,
mas de forma temporária e tendo como objetivo a valorização dos
produtos para, o mais rapidamente possível, passarem também para a
estratégia de diferenciação.

Vantagem Competitiva
Menores custos

Diferenciação

Mercado
amplo

BAIXO CUSTO
GERAL

DIFERENCIAÇÃO
GERAL

Mercado
restrito

BAIXO CUSTO
COM FOCO

DIFERENCIAÇÃO
COM FOCO

Alvo

Adaptado das Estratégias competitivas genéricas de Porter

A estratégia de liderança pelo custo não é sustentável no longo-prazo, nem
ajuda a afirmar o posicionamento que se pretende para o Setor
Agroalimentar português. Será utilizada, temporariamente, por categorias
de produtos que se encaixam naquilo a que geralmente se apelida de 'cesta
básica' e que têm como destino mercados com poder de compra mais
baixo (nomeadamente alguns países africanos ou da América Latina) e
mercados próximos (para minimização do impacto dos custos de
transporte), mas, neste último caso, sobretudo em regime de ‘private label’.
Tal como se verá mais à frente, nos pilares de sustentação da estratégia, a
ideia é trabalhar estas categorias de produtos de forma a acrescentar valor,
reduzindo a importância dos custos baixos para a competitividade e
deslocando estas categorias, o mais cedo possível, para uma estratégia de
diferenciação geral.
Assim, num prazo mais curto – e tendo em conta algum trabalho de
aproximação entre categorias que ainda deverá ser feito – a estratégia
deverá assentar na diferenciação a pensar nos mercados-alvo de uma

forma global. Mas isso não deverá ser impeditivo de lançar já as bases
de uma diferenciação com foco em segmentos de mercados distintos.
Esse foi, aliás, um caminho apontado por várias
empresas e responsáveis associativos:

O Setor Agroalimentar português deve apostar num
posicionamento próximo dos países associados à dieta
mediterrânica quando aborda mercados mais afastados,
mas procurar de alguma forma afirmar a sua
diferenciação face a esses mesmos países, quando aborda
os mercados mais próximos em termos geográficos
(Europa ocidental) ou culturais (como os países de língua
portuguesa ou os segmentos específicos da diáspora
portuguesa).

Assim, o primeiro fator de
diferenciação a ser explorado
seria – tendo em conta a oferta
mundial do Setor Agroalimentar
– a associação à dieta
mediterrânica. Não só o setor
está realmente aí integrado
como, em países com os quais a
distância é maior, essa
diferenciação posiciona
Portugal num local muito
específico, claro e conhecido.

A Dieta Mediterrânica foi inscrita na Lista Representativa do Património Cultural Imaterial da Humanidade
em 2010 por Espanha, Itália, Grécia e Marrocos e a classificação foi estendida a Portugal, Chipre e Croácia
a 4 de dezembro de 2013. A dieta mediterrânica é um conjunto de competências, conhecimentos, práticas
e tradições relacionadas com a alimentação humana, que vão da terra à mesa, abarcando as culturas, as
colheitas e a pesca, assim como a conservação, transformação e preparação dos alimentos e, em
particular, o seu consumo. O modelo nutricional desta dieta, permaneceu constante através do tempo e do
espaço, os ingredientes principais são o azeite da oliveira, os cereais, as frutas e verduras frescas ou secas,
uma proporção moderada de carne, peixe e produtos lácteos, abundantes condimentos e cujo consumo à
mesa é acompanhado de vinho ou infusões, respeitando sempre as crenças de cada comunidade.
A dieta mediterrânica – cujo nome deriva da palavra grega ‘díaita’, que quer dizer modo de vida – não
compreende apenas a alimentação, pois é um elemento cultural que propicia a interação social,
verificando-se que as refeições em comum são uma pedra angular dos costumes sociais e da celebração de
acontecimentos festivos. A dieta mediterrânica originou também um conjunto considerável de
conhecimentos, cânticos, refrões, contos e lendas. Assim, permanece uma atitude de respeito pela terra e a
biodiversidade e garante a conservação e o desenvolvimento de atividades tradicionais e artesanais ligadas
à agricultura e às pescas em muitas comunidades dos países do Mediterrâneo (…).

Fonte: UNESCO

Em muitos mercados- sobretudo asiáticos, mas não só- as referências e
história associada às marca são extremamente valorizadas. A classificação
da Dieta Mediterrânica como Património Cultural Imaterial da Humanidade
– assim como a história que lhe está associada – é, por isso algo que
imediatamente atribui valor ao Setor Agroalimentar português. A
associação a países como Itália e Espanha, apesar de serem países
apontados como concorrentes ao longo deste estudo, dá as referências e
afina o posicionamento que são imprescindíveis, sobretudo em países mais
distantes. Além disso, estes dois países têm já alguma tradição e esforço de
promoção internacional que pode ser aproveitado.

Além disso, na definição e caracterização da Dieta Mediterrânica da página
anterior, cuja fonte é a UNESCO, destacam-se alguns elementos que são
muito úteis para a definição de um posicionamento e utilização em ações

promocionais e que também foram referidos pelas empresas e associações
como algo a valorizar no Setor Agroalimentar português. A saber:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Modo de vida
Alimentação
Elemento cultural
Interação social
Refeições em comum
Costumes sociais
Celebração de acontecimentos festivos
Respeito pela terra e a biodiversidade
Conservação e desenvolvimento de atividades
tradicionais e artesanais ligadas à agricultura e às pescas

Dito isto, a primeira linha do posicionamento seria, então, a associação à
Dieta Mediterrânica, aproximando Portugal dos países que a compõem,
mas distanciando-o de todos os outros. Pretende-se, porém, que o
posicionamento seja mais minucioso e que seja possível, em segunda
linha, uma diferenciação e afirmação face aquele grupo de países.

Os resultados de um esforço de inovação podem também ser
diferenciadores, quer no B2B, quer no B2C.

A diferenciação pelo preço, como já analisado, não só não é possível
nalgumas categorias de produtos como, nas outras, daria uma vantagem
apenas temporária e não sustentável.

O posicionamento e a proposta de valor seriam, assim, definidos a
diferentes níveis:

Quando questionados sobre os aspetos que mais contribuem para a
distinção das suas empresas face à concorrência internacional, os dois
principais fatores mencionados no inquérito realizado no âmbito deste
estudo foram:
•
•

A qualidade dos produtos oferecidos e dos serviços prestados
A diferenciação que resulta da originalidade dos sabores e de alguma
inovação

A qualidade intrínseca dos produtos é interessante, mas, face a este
grupo de países da dieta mediterrânica, também eles com oferta de
qualidade, concorre apenas para o alinhamento e a paridade.
O serviço pode de facto ser trabalhado tendo em vista a diferenciação,
sobretudo num contexto B2B, junto dos importadores, distribuidores e
outros canais de distribuição. A ele poderá certamente juntar-se outras
características referidas pelas empresas, como a flexibilidade na oferta
de soluções.

Finalmente a originalidade dos sabores pode ser diferenciadora se o
Atlântico for associado à Dieta Mediterrânica.

•

Para o consumidor (B2C):
Dieta Mediterrânica e Atlântico

•

Para importadores/distribuidores/retalhistas (B2B):
Acrescenta-se Serviço, Flexibilidade e Inovação

•

Para todos:
Relação Emocional que gera Confiança

O posicionamento definido pela ViniPortugal, para os vinhos
portugueses, encaixaria neste conceito:
'Vinhos que surpreendem, pela diversidade de oferta, a um preço
Premium, criando uma marca Portugal forte, com ligação emocional
com o consumidor'

5.8. Pilares de sustentação estratégica

Chegados a este ponto, vários elementos da estratégia estão já definidos,
quer para produtos e categorias, quer para uma visão mais global do setor.
No entanto, todo o trabalho de pesquisa quantitativa e, em particular a
pesquisa qualitativa, através de questionários, workshops e entrevistas,
permitiu identificar, debater e aprofundar aqueles que serão os pilares sem
os quais a estratégia não terá sustentação.
O perfil diversificado das empresas, em termos de dimensão ou de estádios
e experiência de internacionalização, por exemplo, permitiram identificar
alguns vetores e pilares muito específicos e quase ao nível individual. Mas
houve vários destes pilares assumidos como transversais a todo o Setor
Agroalimentar. Entre eles, alguns são prioritários para todas as empresas no
curto-prazo, enquanto outros, sendo uma prioridade imediata para umas
empresas, são uma prioridade a médio-prazo para outras que ainda terão
algum caminho a montante a percorrer. Ou seja, alguns destes poderão
acomodar todas as empresas do setor; outros serão trabalhados com
grupos de empresas.
A estrutura definida com estes pilares é muito própria para o Setor
Agroalimentar português, porque não se limitou a olhar para o mercado – e
para as suas oportunidades e ameaças – mas olhou também para dentro,
para a tipologia da oferta, para o setor e para as empresas, integrando na
análise as suas forças e as suas fraquezas.

Assim, entre os pilares identificados estão:
•

Três pilares estruturais, transversais: Conhecimento, Capacitação e
Cooperação

•

Quatro pilares intermédios constituídos por diferentes grupos de
empresas: Inovação, Diferenciação, Valorização e Sustentabilidade.

•

Um pilar transversal, a um nível supra-empresarial: a facilitação do
acesso aos mercados

•

Dois pilares, também transversais, mas mais próximos do mercado:
Imagem e Promoção Internacional

O esquema da página seguinte procura sistematizá-los, para, logo a seguir,
serem explicados com um pouco mais de detalhe.

CONHECIMENTO

O contato com as empresas do setor, deixou clara a necessidade de
acesso simples e rápido a informação (que hoje se encontra muito
dispersa por várias entidades) para apoio à decisão e execução de tarefas
de vários tipos, como a seleção de mercados prioritários de atuação, a
preparação de documentação e certificação, o lançamento ou adaptação
de produtos, a escolha de canais de distribuição, a adaptação de
materiais promocionais, entre muitos outros.
O pilar Conhecimento estará assim focado na identificação, tratamento,
sistematização e partilha de informação por todas as empresas do Setor
Agroalimentar.
As áreas identificadas como prioritárias em termos conhecimento são:
•

Mercados – Deverá incluir informação quantitativa sobre o comércio
internacional (importações, exportações, principais países de
destino, principais importadores mundiais, evolução histórica),
informação sobre regulamentação, tarifas e certificações, mas
também informação qualitativa sobre características culturais e
outras que possam facilitar a adaptação local

•

Produtos – Deverá incluir informação sobre lançamento de novos
produtos, preços no retalho, posicionamento da concorrência, entre
outros

•

Distribuição – Deverá incluir informação sobre a organização da
distribuição em mercados específicos, mas também multimercado,
valor das vendas em diferentes canais de distribuição, distribuidores
e retalhistas de referência, tendências relacionadas com o ecommerce

•

Consumo – Deverá incluir informação sobre novas tendências no
consumo, novos grupos de consumidores, preços, entre outros

CAPACITAÇÃO

Os temas para Capacitação dos colaboradores das empresas podem ir
muito mais a montante na cadeia de valor, como a inovação ou a gestão
de operações, mas no contexto deste estudo foram sobretudo
identificados os temas mais próximos do cliente e consumidor.
Muitos dos quadros comerciais das empresas, com responsabilidade
pelos mercados internacionais, não têm formação específica em vendas
e menos ainda em vendas em contexto internacional. Uma grande parte
dos colaboradores, nestes departamentos, adquiriu as suas
competências através da experiência. Por outro lado, as empresas
identificaram lacunas em áreas associadas a vários temas do marketing
internacional e das vendas online.
Neste contexto, os temas a apostar para a capacitação dos
colaboradores das empresas portuguesas do setor estão essencialmente
relacionados com a comunicação integrada de marketing e com a
logística e distribuição. A saber:

•
•
•

•
•

Marketing Internacional
Vendas e Negociação
E-commerce, Marketing Digital e outros temas, também ligados à
economia digital, que contribuem para o desenvolvimento de novos
processos, novos modelos de negócio e diferentes formas de
relacionamento com o cliente
Logística internacional, pensando não só em processos, mas também
no serviço ao cliente
Empreendedorismo & Inovação

Este pilar de Capacitação deverá sustentar não só o aumento de
competências dos atuais colaboradores das empresas (numa lógica de
aprendizagem ao longo da vida e de validação e certificação de
competências), como também a atração de novos talentos e a sua
adaptação e preparação para a realidade do setor, bem como a
implementação de boas práticas internacionais e, ainda, o incentivo à
criação de novas empresas.

COOPERAÇÃO

O pilar Cooperação procura reforçar uma atitude que, apesar de ter
vindo a manifestar-se, está ainda pouco presente nas empresas
portuguesas. Dados da Comissão Europeia apontam para que apenas
11% das PME europeias estabeleçam processos de colaboração e no
caso de Portugal, a percentagem é ainda menor. Todavia, nalgumas
categorias, como as frutas e hortícolas, este esforço de cooperação para
a comercialização foi notícia pela positiva, pelo facto de várias empresas
portuguesas terem cooperado para aumentar a escala da oferta com o
objetivo de satisfazer a procura e requisitos exigidos por uma grande
cadeia de distribuição alemã. Nos vinhos já há alguns anos que alguns
produtores têm colaborado para processos de internacionalização.
Na perspetiva de internacionalização do setor, estes processos de
colaboração devem estender-se a várias áreas, nomeadamente:
•
•

Partilha de informação, de experiências e de contatos nos mercados
internacionais
Aumento de escala da oferta dentro da mesma categoria ou do
mesmo produto

•
•
•
•
•

Criação de uma oferta mais alargada de produtos ou categorias
complementares
Desenvolvimento de novos produtos
Desenvolvimento de novos canais de distribuição e comercialização
Desenvolvimento de soluções para a sustentabilidade
Aumento do poder negocial, em várias circunstâncias (junto de
fornecedores, nos transportes, na promoção e na comercialização)

Esta cooperação não deve ficar limitada às empresas e deverá estar
também presente nas instituições. As associações auscultadas referiram
como fraqueza 'a proliferação de entidades, a vários níveis, que dão azo
ao aparecimento de ações descoordenadas e tantas vezes com imagens
e mensagens contraditórias, que não acrescentam valor à oferta
nacional' e afirmaram como objetivo a maior 'articulação entre os
setores das fileiras a montante e a jusante do Setor Agroalimentar que
podem potenciar o desenvolvimento de estratégias de cooperação
facilitadoras das exportações'.

DIFERENCIAÇÃO

A Diferenciação foi um dos aspetos mais referidos pelas empresas e
associações ao longo de todo este estudo. As razões que explicam este
destaque são várias e estão muito ligadas a algumas fraquezas
identificadas pelos diversos atores, nomeadamente a impossibilidade da
maioria das empresas portuguesas competir pelo custo e a falta de
escala e a consequente necessidade de crescer em valor e não em
volume.
Nalgumas categorias, essa diferenciação está já encontrada e a ser
trabalhada, como no caso dos vinhos ('resultantes do vasto património
de castas autóctones') ou do azeite ('com a existência de variedades
nacionais, únicas, que conferem características especiais aos azeites
portugueses'). Nestes casos, o objetivo deverá ser promover e afirmar
essa diferenciação.
Contudo, noutras categorias, a diferenciação foi referida pelos
produtores como sendo até excessiva, como no caso dos queijos ou da
charcutaria artesanal. Nestes casos, o processo de diferenciação deverá
ter início a montante, com um trabalho de cruzamento da oferta e da

procura, para organizar ou construir uma oferta ajustada, comparável
com a concorrência internacional e, sobretudo, percetível para os
compradores e os consumidores.
A diferenciação pode, assim, estar sustentada na originalidade e
características únicas dos produtos (que devem ser identificadas,
organizadas e/ou realçadas e promovidas), nos métodos de produção, na
certificação, na sustentabilidade, na inovação e nas marcas, mas pode
também estar no serviço, na organização e na forma como as empresas
estão estruturadas (neste caso a pensar nos compradores e não nos
consumidores).
Esta aposta na diferenciação tem óbvias implicações na escolha dos
países a abordar, uma vez que nem todos os mercados, por questões
económicas ou por padrões de consumo, a valorizam.

VALORIZAÇÃO

O pilar Valorização resulta da identificação de alguns produtos ou
categorias de produtos que foram considerados indiferenciados e que,
na realidade, ainda competem pelo preço. São, sobretudo, produtos da
chamada 'cesta básica' (como cereais, açúcar, leite, alguns produtos
cárnicos e hortofrutícolas, entre outros). São maioritariamente
exportados para mercados próximos ou para países que não os
produzem e precisam de os importar. Podem ser também produtos ou
categorias de produtos que, por razões históricas ou culturais, tiveram
sempre mercado em Portugal ou em países culturalmente próximos e
não precisaram de se diferenciar (como o caso de alguma charcutaria
industrial).
Assim, este trabalho de valorização deverá procurar, para o médio-prazo:
•
•

Melhorar a qualidade intrínseca e a homogeneidade dos produtos
A criação de produtos-âncora para uma determinada categoria

Tendo em vista resultados a mais curto-prazo, deverá também:
•
•
•

Desenvolver modos de produção cada vez mais competitivos, quer
em termos económicos, quer ambientais
Fomentar a criação de novos produtos baseados na valorização dos
resíduos e desperdícios
Encontrar outras formas de manter a competitividade, ainda que
temporária, destas categorias de produtos

O grande objetivo é que, em futuros planos, este pilar se torne
dispensável e todas as categorias que aqui se encontrem se desloquem
para o pilar diferenciação.

INOVAÇÃO

De acordo com o ‘European Innovation Scoreboard 2018’, da Comissão
Europeia, Portugal é apenas um 'inovador moderado' e a performance,
inclusivamente, caiu face ao ano-base de 2010. Aliás, é nesta
comparação com 2010 que se encontram outras diferenças negativas:
Portugal baixou bastante os processos de inovação dentro das empresas
e a colaboração entre empresas para a inovação.
Este pilar Inovação é, no entanto, determinante, para uma estratégia de
um setor que tem que competir pela via da diferenciação. Esta inovação,
deverá existir e ser promovida em várias áreas:
•
•
•

Inovação no produto
Inovação nos serviços
Inovação nos processos

Esta inovação é fundamental para potenciar a diferenciação, mas
também para sustentar a capacidade de resposta às alterações que
resultam das novas tendências da procura e do ritmo cada vez maior de
lançamento de novos produtos, bem como à necessidade de utilização
de sistemas de produção mais eficientes e com tecnologia de ponta.
Relacionada com a Inovação está a Investigação & Desenvolvimento
(I&D), um processo que deverá aproximar as empresas do setor às
universidades e aos centros de investigação e que é crucial para apoiar a
indústria a enfrentar os desafios atuais e futuros.
O pilar Inovação está, ainda, muito próximo de outros pilares, como o
conhecimento (para identificação das tendências atuais e futuras que
apoiem a decisão nos processos de inovação), a capacitação e a
sustentabilidade, mas também a imagem e promoção internacional.

SUSTENTABILIDADE

O pilar Sustentabilidade é hoje incontornável, em particular num setor
como o Agroalimentar. Este conceito engloba várias dimensões:
•
•
•
•

Ambiental
Energética
Económica
Social

Associado a este conceito está também o de economia circular que, para
a indústria agroalimentar significa um uso eficiente de recursos (água,
energia e outros), desde as matérias-primas até ao consumo dos
produtos, incluindo a necessidade de evitar perdas e desperdício de
alimentos em cada etapa.

Este pilar deve fomentar a criação de processos de melhoria contínua e
de inovação de produto que promovam o desenvolvimento de linhas de
subprodutos e coprodutos que maximizem o uso de matérias-primas e
minimizem o desperdício de alimentos. Também a inovação no design
das embalagens pode contribuir para reduzir o desperdício e ajudar a
melhorar a pegada ambiental global do produto.

São também ingredientes desta economia circular a prevenção, a
eficiência na utilização de recursos, a melhoria da performance
ambiental, o processo de compra sustentável e a sensibilização dos
consumidores.

ACESSO AO MERCADO

O pilar de Acesso ao Mercado é supra-empresarial, no sentido em que o
que se pretende é o trabalho a nível político para:
•
•
•

Abertura de mercados
Facilitação dos processos de entrada
Concretização de acordos bilaterais

Os países com os quais as autoridades portuguesas estão a resolver ou a
avaliar a prioridade para resolver os constrangimentos à exportação (o
que inclui os processos de habilitação para exportação de peixe, carnes,
ovos, laticínios, frutas e vegetais) são:
•
•
•
•
•

Angola
Arábia Saudita
Argélia
Austrália
Brasil

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cabo Verde
Canadá
China
Colômbia
Egipto
Emirados Árabes Unidos
EUA
Índia
Indonésia
Israel
Japão
México
Moçambique
Coreia do Sul
Singapura

IMAGEM

O pilar Imagem tem duas vertentes principais:
•
•

A definição e consolidação da imagem para expansão internacional
do Setor Agroalimentar português
A melhoria da imagem do setor para atração de novos talentos e
novos empreendedores

No âmbito da expansão internacional, será importante:
•
•
•
•
•

Consolidar e defender a imagem de acordo com o seu
posicionamento e a sua proposta de valor
Manter uma segmentação coerente com esse posicionamento
Garantir a comunicação dessa imagem de uma forma integrada por
todos os atores do Setor Agroalimentar (instituições e empresas)
Definir linhas orientadoras para campanhas de educação e de
informação junto de consumidores e junto de compradores
Garantir uma boa coordenação de meios e recursos, que são
limitados, de forma a maximizar o impacto das ações a desenvolver

Mais atrás neste documento foram já detalhados vários aspetos
relacionados com a imagem, o seu posicionamento e diferenciação. É no
entanto importante frisar um ponto referido em vários momentos de
elaboração do estudo e que passa pela opinião, praticamente unânime,
de defesa da associação da imagem do Setor Agroalimentar ao
fenómeno crescente do Turismo e dos turistas que visitam Portugal.

Esta ligação é justificada não só pela oportunidade de dar a conhecer os
produtos portugueses, mas também de associar o Setor Agroalimentar a
um modo de vida, às refeições em comum, à interação social, ao
elemento cultural, à tradição e ao respeito pela terra e a biodiversidade
que, tal como já sublinhado, são características distintivas da Dieta
Mediterrânica.

PROMOÇÃO INTERNACIONAL

O pilar Promoção Internacional deverá ter presente três segmentos
genéricos:
•
•
•

O consumidor final (B2C)
Os compradores profissionais (B2B)
Os prescritores (jornalistas, ‘bloggers’, críticos, chefes, formadores,
entre outros)

De acordo com os as empresas e associações ligadas ao setor, a
prioridade na promoção internacional, nos próximos anos, deverá incidir
sobre os compradores profissionais (B2B). Em segundo lugar, será dada
prioridade aos prescritores. Finalmente – e sobretudo em mercados
atuais, com perspetivas de reforço/consolidação ou recuperação – as
ações junto dos consumidores finais, em estreita articulação com os
compradores profissionais.
O tipo de ações a empreender deverá incluir:
•

Eventos, sendo que as empresas tendem a valorizar cada vez mais as
missões (das empresas aos mercados e de compradores profissionais
a Portugal) em detrimento das feiras

•

•
•
•

Conhecimento/Experiência, dando aos compradores profissionais,
prescritores e mesmo consumidores informação sobre a cultura
gastronómica portuguesa, bem como proporcionando experiências e
contato com os produtos nacionais
Ativação de marca, para reforçar o posicionamento e a proposta de
valor do setor
Digitalização, não só para promoção, mas avaliando também a
integração em ‘marketplaces’ de referência internacionais ou locais
Promoção cruzada, explorando cada vez mais as combinações entre
categorias, tirando partido do posicionamento já conseguido por
algumas delas e maximizando o investimento

Estas linhas deverão ser orientadoras dos planos específicos (por vezes
anuais) das instituições do setor.

5.9. Matriz Categorias-Pilares

Definidas as Categorias e os Pilares de sustentação da estratégia,
interessa explicar como eles se cruzam.
Como atrás explicado, as Categorias agrupam os produtos de acordo
com as características da oferta, mas sobretudo com os olhos postos na
procura. As empresas podem alinhar-se em grupos de trabalho e num
conjunto de ações de abordagem internacional de acordo com essas
Categorias. Ainda nas Categorias, foram identificadas as cinco mais
relevantes com características transversais: Bio, Private Label, Food
Service, Chilled & Frozen e Nostalgia.
Os Pilares, por sua vez, deverão sustentar a estratégia e incluem alguns
completamente transversais e outros que, pela variedade da oferta
dentro de uma mesma categoria e dos estádios de desenvolvimento das
empresas, serão mais específicos e para grupos de empresas.

Este é, aliás, um ponto importante nesta estratégia: assumir que as
empresas têm características próprias e que, apesar de em muitas
circunstâncias estarem completamente alinhadas com outras empresas
da mesma categoria ou produto, estão em muitas situações mais
próximas de empresas de outras categorias, quer pelo grau de
maturidade, quer pela experiência de internacionalização, quer pelo
perfil de inovação, quer por outros quaisquer fatores internos.
Dito isto, o objetivo é que o cruzamento entre as Categorias e os Pilares
se faça mais ao nível de empresa, dando-lhes liberdade de escolha
quanto aos Pilares que pretendem ajudar a solidificar, do que ao nível
das Categorias. Duas empresas da mesma Categoria, que poderão estar
juntas numa ação de capacitação ou promoção, poderão estar em ações
diferentes de valorização, de diferenciação, ou de sustentabilidade.

5.10. Resultados esperados
Chegados a este ponto, resta apresentar os resultados esperados para o final
do período (2019-2021) e que terão como base os pilares atrás descritos,
o conjunto de mercados considerados prioritários e, claro, os planos
operacionais anuais que as associações e empresas irão definir e implementar.
Num período longo existe sempre alguma dose de incerteza e de risco.
Entre outros riscos já incorporados nesta previsão, o crescimento de conflitos
comerciais continua a ser um dos principais desta avaliação, ao qual se
juntam a pressão e volatilidade financeira e uma tendência
para tensões geopolíticas.
Neste contexto, apresenta-se um resultado esperado de 6.750 M€ de
exportação do Setor Agroalimentar em 2021, com uma versão conservadora,
em função dos riscos atrás descritos de 6.600 M€. Estes valores comparam
com um valor ligeiramente abaixo dos 6.000 M€ em 2017 e que foi o
ponto de partida deste trabalho.

6. Anexos

6.1. Questionários e Sessões de Trabalho

A elaboração deste estudo, realizado
no final do ano de 2018, contou com a
participação de 143 empresas, e
seguiu a seguinte estrutura:

1. Caracterização:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Qual o seu setor de atividade?
Quantos trabalhadores tem a empresa?
Qual o intervalo de faturação da empresa?
Qual a percentagem de exportação?
Caso exporte, 80% do total das exportações correspondem a quantos mercados?
Para quantos mercados exporta atualmente?
Quais os mercados de destino das suas exportações?
Identifique os seus principais mercados de exportação (até um máximo de 5 mercados)?
Qual o crescimento médio das suas exportações nos últimos 3 anos?
Quais os mercados com maior taxa de crescimento? (Indique até 3 mercados)?
Quais os modos de entrada em mercados que utiliza?
Quais os canais de distribuição que utiliza?
Vende com marca própria ou em regime de ‘private label’?
Já concretizou vendas em parceria/cooperação com outras empresas?

A elaboração deste estudo, realizado
no final do ano de 2018, contou com a
participação de 143 empresas, e
seguiu a seguinte estrutura:

2. Diagnóstico e cenários de desenvolvimento futuro:
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Quais são as ações promocionais, com foco nos mercados
internacionais, nas quais tem participado/investido?
Feiras/certames
Missão aos mercados
Missões inversas de compradores
Participação em showroom internacional
Promoções em pontos de venda
Publicidade digital
Outra:

Quais os países de origem dos seus principais concorrentes?
Como considera que está atualmente o ambiente internacional,
tendo em conta a expansão do Setor Agroalimentar?

•
•
•
•
•
•

Desfavorável
Indefinido
Favorável
Excelente

Quais são, para si, os principais riscos e ameaças ao crescimento, a
nível internacional, da sua empresa e do setor?
Quais as oportunidades que poderão ser aproveitadas para crescer?
Por favor responda para a sua empresa e para o setor.
Prevê aumentar a faturação da sua empresa nos próximos 3 anos?
Qual a percentagem de exportação, no total da faturação, que prevê
atingir em 2021 nos mercados atuais?
E em novos mercados?
Quais os novos mercados que pretende
abordar nos próximos 3 anos.

A elaboração deste estudo, realizado
no final do ano de 2018, contou com a
participação de 143 empresas, e
seguiu a seguinte estrutura:

3. Estratégia internacional:
•

Classifique a prioridade dos seguintes aspetos para a expansão
internacional da sua empresa (sendo 1 menos prioritário e 5 mais
prioritário)
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Capacitar e desenvolver os recursos humanos
Melhorar cadeia de abastecimento e logística
Identificar novos canais de venda
Identificar novos clientes
Desenvolver novos produtos
Encontrar novos fornecedores
Aumentar o nível de serviço ao cliente
Criar uma marca
Aumentar o nível de conhecimento dos mercados

Pensando no Setor Agroalimentar português de uma forma
integrada, classifique a importância dos seguintes aspetos para o seu

desenvolvimento?
(sendo 1 nada importante e 5 muito importante)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Capacitação interna das
empresas
Cooperação entre empresas
Financiamento à atividade
individual das empresas
Financiamento público às ações
conjuntas do setor
Informação sobre tendências
Inovação nos produtos e
processos
Internacionalização
Promoção e divulgação do setor

A elaboração deste estudo, realizado
no final do ano de 2018, contou com a
participação de 143 empresas, e
seguiu a seguinte estrutura:

3. Estratégia internacional:
•

Considerando agora um objetivo de crescimento das exportações do
setor, classifique a importância das seguintes ações (sendo 1 nada
importante e 5 muito importante):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Criação de uma unidade de ‘Business Intelligence’ para o setor
Estratégia de Comunicação da marca 'Portugal' (online e
offline)
Estudos de Mercado
Feiras/certames
Incentivo à cooperação entre empresas
Missões de grupo aos mercados
Missões inversas de compradores
Participação em showroom internacional
Pressão política para redução de barreiras alfandegárias
Promoções em pontos de venda
Workshops/seminários sobre temas relevantes

Quais são, para si, as vantagens das ações de promoção coletivas?
E as desvantagens?

•

Para uma visão ainda mais alargada e transversal ao setor, classifique
a importância que acha que os seguintes temas terão no futuro para
o Setor Agroalimentar (sendo 1 nada importante e 5 muito
importante):
•
•
•
•
•
•

•

Capacitação dos RH
Crescimento da população e aumento da procura de produtos
agroalimentares
Digitalização da indústria
Investigação, desenvolvimento e Inovação para a criação de
valor
Segurança alimentar
Sustentabilidade

Que sugestões ainda gostaria de deixar tendo em vista a promoção
internacional do Setor Agroalimentar português e o aumento das
suas exportações?

A elaboração deste estudo, realizado
no final do ano de 2018, contou com a
participação de 143 empresas, e
seguiu a seguinte estrutura:

4. Metodologia
•

•
•

Considera que a metodologia para elaboração de uma estratégia para o setor deverá estar organizada de acordo com:
• A Nomenclatura Combinada (ou códigos pautais de cada produto);
• Uma organização por categorias que não obedeça à Nomenclatura Combinada;
• Ambas
Das seguintes categorias de produto, quais são as que considera fazerem sentido para uma organização do setor?
E em qual (ou quais) considera que a sua empresa e produtos se integram?

As 143 empresas que responderam ao inquérito têm
atualmente atividade em vários setores da indústria
alimentar, descritos no seguinte gráfico:

Qual o seu setor de atividade?
143 respostas
30

29

25

21

20

17
14

15

18
14

12

14

9

10

5

12

7
5

0

14

7

Entre estas, 33,1% possuem um intervalo de faturação entre os 2 e os 10
milhões de euros e cerca de 28,2% abaixo dos 2 milhões de euros. 9,2% entre
os 10 e os 20 milhões e 7% uma faturação acima dos 70 milhões.

Entre 10 e 20M€
9%

Ente 5 e 10 M€
18%

Entre 20 e 40M€
14%

Entre 40 e 70M€
8%

Acima de 70M€
7%

Entre 2 e 5M€
16%

Abaixo de 2M€
28%

Em relação ao seu número de trabalhadores, 33,8% possuem entre 50 e 250
trabalhadores e cerca de 26,1% entre 10 e 49. 25,4% contam com menos de 10
funcionários e 14,8% um número acima dos 250.

Mais do que 250
15%
Menos de 10
25%

Entre 50 e 250
34%

Entre 10 e 49
26%

Sessões de trabalho com empresas

Agenda:
•
•
•
•
•
•

Introdução ao workshop e apresentações dos participantes
Apresentação metodologia/estrutura do estudo
Análise da exportação do subsetor e de alguns produtos específicos
Análise da organização do setor em categorias
Estratégia Internacional Global/Transversal do Setor Agroalimentar
Tema livre - Ronda final pelos participantes

Empresas participantes:
•
•
•
•
•
•

A Poveira
Agroaguiar
Carnes Landeiro
Cerealis
Du Bois de la Roche
Grupo Primor | ICM

•
•
•
•
•
•

Lactilouro
Liederpartner | Nuts Original
Novarroz
Nuvifruits
Outeirinho
Panike

•
•
•
•
•
•

Pascoal
Porminho
Queijos Santiago
Ramirez
Sabores do Vez
Vieira de Castro

6.2. Associações
As seguintes associações contribuíram para o relatório,
tanto com a sua participação em vários workshops, como com
a informação que disponibilizaram:
Agrobio – Associação Portuguesa de Agricultura Biológica
AICC – Associação Industrial e Comercial do Café
ANIA – Associação Nacional dos Industriais de Arroz
ANICP – Associação Nacional dos Industriais de Conservas de Peixe
ANIL – Associação Nacional dos Industriais de Lacticínios
APA – Associação Portuguesa de Aquacultura
Casa do Azeite – Associação do Azeite de Portugal
FIPA – Federação das Indústrias Portuguesas Agro-Alimentares
Inovcluster – Associação do Cluster Agro-Industrial do Centro
ViniPortugal

Guião de entrevista às Associações

Cenário Atual
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tipo de ações de promoção internacional que tem implementado (e a sua eficácia)
Principais oportunidades e ameaças/constrangimentos para a evolução do setor (tenha sido positiva ou negativa) nos últimos 3 anos
Evolução da produção do seu setor em Portugal nestes últimos três anos (aumento, estabilização, redução…)
Setores ou categorias de produto que fazem sentido associar na promoção internacional do Setor Agroalimentar português
Mercados mais relevantes para as exportações
Grau de preparação das empresas para a abordagem de mercados internacionais
Principais dificuldades que associa à abordagem de mercados internacionais
Aspetos que mais têm contribuído para distinguir a oferta portuguesa da concorrência e para conquistar clientes internacionais
Origem (países) da principal concorrência das empresas portuguesas do setor

Guião de entrevista às Associações

Cenários de desenvolvimento futuro
•
•
•
•
•
•

Contexto internacional para a expansão do Setor Agroalimentar (desfavorável, indefinido, favorável, excelente)
Principais riscos e ameaças ao crescimento internacional das empresas do setor
Oportunidades que poderão ser aproveitadas para crescer
Previsão da evolução da faturação das empresas do setor nos mercados internacionais nos próximos 3 anos
Percentagem de exportação, no total das vendas do setor, que prevê para 2021
Mercados que considera prioritários para os próximos 3 anos

Guião de entrevista às Associações

Estratégia Internacional
•
•
•
•
•

Aspetos mais relevantes para a expansão internacional das empresas do setor
Aspetos mais importantes para o desenvolvimento integrado do Setor Agroalimentar português
Principais ações de promoção internacional para crescimento das exportações do setor
Vantagens e desvantagens das ações de promoção coletivas
Outras sugestões e contributos para uma estratégia de internacionalização do setor
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