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 DGAV - Direção-Geral de Alimentação e 

Veterinária 
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O Despacho n.º 2294/2022 de 22 de fevereiro determinou a constituição de um grupo de trabalho de 

acompanhamento do setor da suinicultura (“Grupo de Trabalho”), com a missão de realizar o 

levantamento da situação de contexto do setor, visando a apresentação de uma proposta de medidas 

tendentes à mitigação dos impactes negativos no setor. 

A fileira suinícola em Portugal representa uma atividade económica relevante, contribuindo para o 

abastecimento alimentar das populações, para o equilíbrio da balança comercial portuguesa e para o 

desenvolvimento económico das zonas onde esta atividade se insere. 

Contudo, o setor atravessa atualmente um período particularmente difícil decorrente de vários fatores 

exógenos, entre eles o aumento dos custos com combustíveis, custos energéticos, custos com fatores 

de produção e respetiva repercussão nos custos com a alimentação animal. A situação é agravada pela 

redução das exportações e excesso de oferta no mercado interno europeu, motivada pelo 

abrandamento da procura externa por países terceiros e pelo surto da Peste Suína Africana em países 

grandes produtores europeus como é o caso da Alemanha, Polónia e Itália. 

Atendendo à instabilidade da evolução do mercado no setor da carne de suíno, que suscita 

preocupação, e tem implicações nos rendimentos dos produtores e na sustentabilidade da atividade, 

importa acompanhar a evolução desta situação no sentido de promover medidas que apoiem a 

recuperação do setor. 

O Grupo de Trabalho foi criado com os objetivos de acompanhar a evolução de mercado do setor, 

identificar oportunidades e constrangimentos no acesso aos mercados externos e promover maior 

articulação e cooperação entre os vários agentes da cadeia de valor, produção, indústria e distribuição. 

Devendo para o seu efeito apresentar ao membro do Governo responsável pela área governativa da 

agricultura os seguintes relatórios: 

a) Diagnóstico do setor e propostas de medidas de promoção da sustentabilidade da atividade 

suinícola 

b) Identificação de mercados externos estratégicos e propostas de atuação para a sua abertura 

 

O Grupo de Trabalho integrou as seguintes entidades: 

 Gabinete de Planeamento, Políticas e Administração Geral da Agricultura (GPP), que 

coordenou os trabalhos; 

 Direção-Geral de Alimentação e Veterinária (DGAV); 

 Direção-Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural (DGADR); 
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 Instituto de Financiamento de Agricultura e Pescas, I. P. (IFAP); 

 Associação Interprofissional da Fileira da Carne de Porco (FILPORC). 

Os trabalhos contaram com a participação da Associação Portuguesa dos Alimentos Compostos para 

Animais (IACA), enquanto entidade com contributo relevante para a análise da fileira. 

O presente relatório vem dar cumprimento à alínea a) do número 7 do referido Despacho, e considera 

dados disponíveis até abril 2022. 
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Principais Constatações 

1. O setor da carne de suíno enfrenta um desafio estrutural no quadro das três dimensões de 

sustentabilidade: económica, social e ambiental. 

2. O setor da carne de suíno caracteriza-se por ciclos conjunturais mais favoráveis e menos 

favoráveis, em termos de preços ao produtor e custos de produção. 

3. Estes ciclos estão a assumir um caráter menos previsível do que se verificou no passado, e com 

picos de maior amplitude. 

4. O setor assenta numa estrutura que necessita de ajustamento para enfrentar os ciclos 

conjunturais menos favoráveis. 

5. O crescimento deste setor a nível europeu assentou na dependência de exportação para a 

China e na capacidade de obter alimentos concentrados a partir de matérias-primas 

importadas, ficando muito exposto a ruturas ou perturbações nesses mercados a montante e 

a jusante. 

6. O aumento do preço das matérias-primas, em particular energia e cereais para a alimentação 

animal, tem impacto negativo nos custos de produção, com destaque para o peso dos custos 

com a alimentação animal nas explorações pecuárias e de energia na indústria 

transformadora. 

7. O setor da carne de suíno representa 21-25% do consumo nacional de rações, sendo cerca de 

70-80% do custo da produção correspondente a alimentação animal. 

8. Situação é generalizada a nível UE, sendo em PT particularmente sensível a dependência de 

matérias-primas importadas para alimentação animal (a partir do mercado europeu e de 

países terceiros). 

9. Portugal é deficitário em carne de suíno, com balança comercial negativa, existindo margem 

para aumentar a produção nacional. 

10. O setor pecuário melhorou a sua eficiência de produção e diminuiu o seu impacto por unidade 

de alimento produzido, seja carne, leite ou ovos, sendo um setor em que atualmente se 

aplicam de forma consistente os princípios da reutilização e da economia circular. 

11. Existe um desafio estrutural do mercado para resposta às tendências do consumo, a nível de 

saúde, nutrição, ambiente e clima, em que se inclui o Bem-Estar Animal, o setor precisa de se 

preparar para internalizar estes custos na sua estrutura. 

12. Existe potencial de criatividade para valorizar o produto com base nestas expectativas do 

consumidor, que deve ser maximizado. 
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13. As empresas do setor da suinicultura podem enquadrar-se como “Gestoras de recursos” caso 

prossigam estratégias de menor utilização de energia e matérias-primas com aumento de 

eficiência. 

14. Política de preço mais barato possível seguida para a carne de suíno tem de ser invertida no 

caso de produtos que sigam critérios mais exigentes de produção em termos ambientais, BEA 

ou saúde. 

15. Aumento da produção nacional e sustentabilidade económica com condicionantes ambientais 

ao nível de licenciamento da atividade. 

16. A deslocalização de explorações nomeadamente para as regiões com capacidade e 

necessidade de valorização de efluentes pecuários pode reduzir condicionalismos e melhorar 

a relação ambiental. 

17.  De forma a não comprometer a competitividade e sustentabilidade pode ser desenvolvida 

uma reestruturação do setor, acompanhada por um regime de licenciamento mais adequado. 

 

Áreas de atuação  

Medidas e iniciativas a adotar para o setor, a nível privado e público, têm de distinguir: 

1. Necessidades conjunturais, que justificam medidas excecionais de curto prazo 

2. Necessidades de ajustamento estrutural, que implicam iniciativas de médio/longo prazo 

A abordagem ao setor justifica atualmente uma ação de curto prazo para reforço de tesouraria ou 

redução de custos de produção, mas para aumentar a resiliência e sustentabilidade do setor a ação 

deve ser essencialmente orientada para iniciativas de médio e longo prazo que se traduzam em 

ajustamentos estruturais em toda a cadeia de valor, com o objetivo de aumento de valor, redução de 

custos de contexto e transmitir maior previsibilidade dos ciclos conjunturais. 

As áreas de atuação identificadas estão referidas no ponto 6. do presente relatório. 

No que respeita a necessidades de ação conjuntural e de curto prazo, foram desenvolvidas ao longo 

do período em que o relatório foi elaborado medidas de iniciativa europeia e nacional, destinadas a 

reduzir os impactos conjunturais da situação do setor, e que se enquadram nas respetivas áreas de 

atuação conforme tabela abaixo. 
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Necessidades Conjunturais – Redução de 

custos de produção / Apoios à tesouraria 
 

Alimentação animal 

Preço das Matérias-primas – reforço 

de tesouraria 

Disponibilidade de Matérias-primas 

– origens alternativas 

PT-PDR 2020: Aviso específico para apoiar o aumento da 

capacidade de armazenagem na indústria da moagem e 

rações 

PT-Medidas excecionais e temporárias referentes aos LMR 

de pesticidas para importação de matérias-primas para 

alimentação animal 

PT-Linhas de Crédito de Apoio à Tesouraria 

PT-Isenção de IVA sobre adubos, fertilizantes, corretivos de 

solos e outros produtos para alimentação de gado, de aves e 

outros animais, quando utilizados em atividades de produção 

agrícola e aquícola 

UE-Reforço de informação e transparência de mercado com 

comunicação obrigatória de níveis de áreas, produções e 

stocks de cereais, sementes e óleos de oleaginosas e de arroz 

Energia 

Preço de energia e combustíveis – 

reforço de tesouraria 

Redução de custos de energia e 

combustíveis – Fiscalidade 

PT-PDR2020: avisos para instalação de painéis fotovoltaicos 

nas explorações agrícolas e agroindústria 

PT-Eletricidade Verde: Portaria n.º 113/2022 de 14 de março 

PT-Redução de ISP gasóleo colorido e marcado agrícola e 

redução equivalente à receita adicional IVA 

PT-Fundo Ambiental dotação no sistema elétrico nacional 

para baixar a tarifa de acesso às redes (eletricidade) 

PT-Manutenção da taxa de carbono até ao final do 1º 

semestre 2022 

Ajustamento da oferta 

Retirada de produção do mercado 

Diversificação de destinos para 

exportação 

UE-Apoio à Armazenagem Privada para Carne de Suíno 

 

Estas medidas, ainda que sejam de diferentes espectros, têm um impacto diferenciado, direto ou 

indireto, como é o exemplo o efeito na disponibilidade de alimentação para o setor. 

A medida da Armazenagem Privada revelou-se uma medida tardia não tendo o efeito esperado na 

fileira. 
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Necessidades Estruturais – Resiliência e 

sustentabilidade a médio e longo prazo  

i) Produção pecuária 

 Transição geracional – rejuvenescimento do tecido empresarial e profissional 

 Adaptação estrutural – reconversão de explorações e segmentação de ciclo 

 Desempenho ambiental - valorização agrícola na gestão dos efluentes pecuários 

ii) Indústria de abate e transformação 

 Eficiência energética – circularidade e fontes renováveis 

 Fiscalidade – utilização eficaz de recursos disponíveis para reforço da capacidade inspetiva 

oficial 

iii)  Comercialização – Retalho e contratação pública 

 Valorização da produção nacional – maior procura pelo retalho de produtos nacionais  

 Contratação pública – critérios para valorização da proximidade do abastecimento e menor 

pegada ambiental 

iv) Comercialização – Exportação 

 Procura de novos mercados de destino estáveis e com requisitos de acesso coerentes e 

acessíveis à realidade nacional 

 Reforço da capacidade de análise e acompanhamento de processos de acesso a mercados 

externos 

 Redução de custos de contexto associados a processos de exportação 

v) Consumidor 

 Informar sobre nutrição, ambiente, BEA, dieta mediterrânica – para esclarecer 

adequadamente sobre o consumo de produtos animais 

 Valorização da produção nacional 

 Envolvimento de entidades especialistas nas áreas da educação, saúde e agricultura 

 Comunicação institucional – meios de grande difusão 

vi) Regulação da cadeia de valor (segurança alimentar e funcionamento do mercado) 

 Fiscalização de Práticas comerciais desleais e carga promocional da grande distribuição 

 Reforço do papel de autorregulação na definição contratual na fileira 

 Reforço da informação de análise e divulgação de preços e margens em toda a cadeia 
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vii) Organização e estrutura da fileira 

 Reconhecimento de OP – critério de VPC mínimo para raças autóctones 

 Reforçar o papel da Interprofissional na ação construtiva de fileira 

 

Necessidades Estruturais – Possíveis áreas 

de atuação 
 Estabelecimento pelo setor de um Plano Estratégico para a reestruturação das explorações 

pecuárias em termos de maior resiliência no acesso a alimentação, enquanto principal custo de 

produção, racionalização dos ciclos de produção, rejuvenescimento dos empresários e adaptação 

ambiental, que inclua em particular: 

 linhas de prioridade estratégica para formação, inovação e transmissão de conhecimento aos 

produtores, com destaque para as áreas de maneio alimentar, bem-estar animal e adaptação 

ambiental; 

 capacidade de reforço em contexto de organização de produtores da capacidade de 

armazenagem das explorações para matérias-primas para alimentação animal, de modo a 

melhorar a capacidade negocial e de aquisição, em condições mais favoráveis 

economicamente; 

 definição de meios para promover a eficiência energética, uso de energias renováveis e de 

valorização de resíduos orgânicos; 

 formas de assegurar assistência técnica aos produtores; 

 Avaliação dos instrumentos de disciplina do exercício da atividade para identificar possíveis 

oportunidades de simplificação ou de resolução de constrangimentos operacionais ou 

metodológicos 

 Obter informação detalhada e sistemática, sobre o preço, estrutura de custos e proveitos em toda 

a cadeia, incluindo fontes de empresas especializadas na recolha de preços junto do consumidor 

 Continuidade ao investimento por parte das explorações em desempenho ambiental e climático 

assim como em bem-estar animal, com crescente necessidade de monitorização certificada dos 

resultados obtidos 
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 Delinear medidas no próximo quadro europeu, que apoiem os agricultores na adaptação das 

explorações ao nível da sustentabilidade energética e ambiental, bem como ao nível da eficiência 

das explorações em termos de alimentação animal 

 Garantir o controlo das práticas comerciais desleais, assegurando a monitorização nas transações 

em todos os elos da cadeia 

 Avaliar a aplicação nacional de legislação sobre práticas desleais nas categorias de grande 

consumo, em particular carne fresca de suíno e transformados de grande consumo, incluindo 

produtos que se apropriam das suas imagens 

 Definir em contexto interprofissional modelos-tipo de contratualização para compra de fatores e 

venda de produtos, de cariz plurianual e incluindo práticas verticais de sustentabilidade na cadeia 

de valor 

 Reforço de posicionamento em mercados externos, com destaque para a possibilidade de 

diferenciação positiva de produtos de valor acrescentado 

 Definição pelo setor de prioridades a ter em conta na ação de abertura ou de consolidação de 

mercados de destino estratégicos 

 Articulação institucional para acompanhamento dos processos de abertura e manutenção de 

mercados externos, com avaliação de possibilidades de melhoria dos procedimentos e redução 

de custos de contexto 

 Campanha nacional de cariz interprofissional, de informação ao consumidor sobre evidências 

científicas e nutricionais associadas ao consumo de produtos da carne de suíno, assim como das 

condições exigentes da produção europeia/nacional ao nível da Sustentabilidade Ambiental, 

Social e Económica e do bem-estar animal 

 Avaliação dos critérios de reconhecimento de OP do setor da carne de suíno no que respeita à 

realidade das organizações envolvidas na criação de raças autóctones 

 Reforço das funções do interprofissional nomeadamente ao nível da análise de mercado, das 

relações contratuais entre os vários agentes da fileira, promoção e valorização do consumo e de 

propostas/medidas com vista ao equilibrado funcionamento do mercado 
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1. Caracterização do setor 
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1.1. União Europeia  
 

1.1.1. Mercado  

Com exceção para 2019, nos últimos 5 anos a produção de carne de suíno na UE tem aumentado todos 

os anos, tendo atingido o valor máximo deste período em 2021 com 23.407,79 mil toneladas.  

 

Figura 1 - Representação da distribuição do efetivo suíno na UE 

 

 

Fonte: DG AGRI 

O mapa contém as produções desde 2017 onde as cores mais escuras representam os principais 

produtores e as mais claras o inverso. Alemanha, Espanha, França, Polónia, Dinamarca, Holanda, Itália 

e Bélgica, foram os principais produtores no acumulado dos últimos 5 anos. 

Os principais produtores de suínos não se têm alterado muito desde 2003 e a produção UE tem-se 

mantido estável no decorrer deste período, não obstante Espanha ter destronado a Alemanha como 

primeiro produtor europeu de suínos, tendo a produção total permanecido desde 2017 sempre acima 
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das 22.400 mil toneladas com ligeira tendência de aumento, atingindo em 2021 as 23.400 mil 

toneladas. 

Gráfico 1 - Efetivo suíno UE 2021 

 

Fonte: COCMA 21/04/2022 

Nos últimos 5 anos, em 2021 foi quando se atingiu o máximo dos abates. 

Gráfico 2- Evolução dos abates na UE – 2017 a 2021 – (1.000 cabeças) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: DG AGRI 
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Gráfico 3 - Evolução dos abates na UE 2022 vs 2021 

 

Fonte: COCMA 21/04/2022 

 

A Alemanha, tendo perdido a liderança de principal produtor europeu, tem diminuído os abates nos 

últimos anos, ao contrário da Espanha, que tem vindo a aumentar. Entre 2022 e 2021 verificou-se um 

aumento do número de abates sobretudo na Bulgária, Luxemburgo, Letónia, Espanha, Dinamarca e 

Malta e uma diminuição na Roménia, Eslováquia, Polónia e Alemanha tendo em média a UE diminuído 

0,7% os abates.  

 

Portugal, que desde 2017 tinha vindo a registar um aumento do nº de abates, assinalou uma quebra 

de 4,65% em 2020 face ao ano anterior, tendo vindo a recuperar, desde então, com um aumento de 

3,4% em 2021 face ao ano anterior e de 4,2% no primeiro trimestre de 2022 face a igual período de 

2021. 
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Gráfico 4 - Evolução do preço de carcaça SUÍNO na UE (média classe E & S) 

 

Fonte: DG AGRI (COCMA 22/04/2022) 

Os preços, que no início de 2020 se encontravam acima dos 190€/100kg (classe E) tiveram uma queda 

muito significativa desde o início da crise pandémica COVID-19, tendo estabilizado nos meses de julho 

e agosto. No entanto, a presença de Peste Suína Africana (PSA)1  na Alemanha, provocou nova queda 

de preços em setembro e outubro (↓26% desde março). Por causa da PSA, a China, que já tinha 

reduzido globalmente as importações de carne de suíno, deixou totalmente de importar carne de suíno 

da Alemanha, pressionando desta forma o mercado, que perdeu um dos principais canais de 

escoamento da produção de um dos principais EM produtores. Com esta situação, todo o setor da 

carne de suíno europeu veio a sofrer as consequências das restrições de importação de países 

terceiros, com queda significativa dos preços ao longo de 2021, causando sérias dificuldades para 

muitos produtores. Por outro lado, uma combinação de fatores, entre os quais a recuperação das 

economias da UE, EUA e China, contribuiu para o aumento dos preços da energia, em particular do gás 

natural na Europa, com um forte impacto nos preços dos principais fatores de produção agrícola, 

nomeadamente nos preços dos fertilizantes. Esta situação, associada à perturbação das cadeias de 

abastecimento causada pela variante Delta COVID-19, acrescida ainda pelas dificuldades logísticas nos 

                                                           
1 Originária de África, em 2018 a Peste Suína Africana (PSA) foi introduzida na Ásia e por sua vez transportada por barco, 
entrando na Europa (República Checa e Roménia) vinda da Rússia e Ucrânia. Atualmente continua a disseminar-se por vários 
países, designadamente na China, Mongólia, Hong Kong, Vietname, Camboja, Coreia do Norte, Laos, Myanmar, Filipinas, 
Coreia do Sul, Timor-Leste, Indonésia, India, Butão e Malásia, tendo desde 2020 afetado também a Oceânia, com focos 
reportados em suínos na Papua-Nova Guiné. O vírus da PSA contínua a circular em suínos domésticos e selvagens na União 
Europeia (UE), Alemanha, Bulgária, Estónia, Eslováquia, Hungria, Letónia, Lituânia, Polónia, Roménia e na ilha da Sardenha 
em Itália, de acordo com informação da DGAV. 
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portos internacionais com a falta de contentores, em que grandes exportadores como a China 

limitavam os embarques condicionados pelos custos de transporte, refletiu-se fortemente no 

comércio mundial cujo aumento dos custos de transporte agravou a pressão nos mercados das 

matérias-primas. 

Gráfico 5 - Evolução dos preços em PT vs UE 

 

Fonte: DG AGRI 

 

Depois de uma quebra dos preços em resultado da redução da procura no início da pandemia COVID 

19 em março de 2020, os preços da carcaça (S+E) em PT em 2021 subiram até à semana 24, mantendo-

se sempre bastante acima dos preços UE, impulsionados pela dinâmica de exportação da vizinha 

Espanha para a China. Desde essa altura, que coincidiu com a quebra de importações por parte da 

China, começaram uma queda constante, acompanhados pela curva descendente da UE, embora 

acima desta mas aproximando-se até à semana 43’21, altura em que a situação se inverteu e os preços 

UE passaram a ser superiores. Esta situação manteve-se até à semana 5’22 com os preços PT e UE a 

subir, com PT agora a níveis mais altos. 
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Gráfico 6 - Valor e custos de produção

 

Fonte: DG AGRI 17/03/2022 
 

Desde o final de 2021 que, com a crise do aumento dos custos dos combustíveis e das matérias-primas, 

nomeadamente dos fertilizantes e dos cereais utilizados para a indústria das rações, que se verificou 

um crescente aumento dos custos da alimentação com a consequente pressão sobre as margens do 

produtor uma vez que os preços não acompanharam essa subida. 

 

1.1.2. Balança comercial e Comércio Internacional  

O comportamento das exportações UE tem sido estável nos últimos anos. O preço baixo que a carne 

de suíno atingiu nos últimos anos não será alheio a este facto, tornando a UE mais competitiva nos 

mercados internacionais e beneficiando ainda das doenças que têm atingido os suínos nos diversos 

continentes do globo. 

Gráfico 7- Balança comercial UE (1.000 ton) 

 

Fonte: DG AGRI (Short-term Outlook) 
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Relativamente ao valor das exportações de carne de suíno UE, depois de um ano de 2014 com valores 

relativamente baixos, 2015 foi um ano de recuperação ligeira até 2018 (com algumas oscilações entre 

2017 e 2018), com um aumento significativo a partir de 2019 até dezembro 2021, período que 

correspondeu às grandes compras por parte da China. 

 

Tabela 1 - Evolução da exportação UE (1.000€) 

 

Sendo China e Japão os dois principais destinos da exportação de carne de suíno da UE (em média nos 

últimos 3 anos representam mais de 60% do total exportado), realça-se a diminuição em valor entre 

2021 e 2020, para a China (-25%), Hong-Kong (-38%), Singapura (-15%), tendo aumentado para Coreia 

do Sul, EUA, Canadá e Tailândia, embora estes países tenham um peso muito menos significativo nas 

exportações da balança comercial da UE, 7, 5, 1.3 e 1.1% respetivamente.  

Apesar da recuperação dos preços tornando a UE menos competitiva, a recuperação de produção 

interna na China está a fazer com que este país importe menos, com impacto negativo nas exportações 

UE, uma vez que a China é o seu principal destino. No todo, de janeiro a dezembro de 2021 as 

exportações UE desceram 2,7% relativamente a igual período do ano passado. 

O montante gerado pela venda a países fora da UE sofreu uma queda também até 2018, muito devido 

ao baixo valor que a carne de suíno atingiu, contudo verificou-se uma recuperação de preços da UE em 

2019 (+40%) e 2020 (+23%). Em 2021 verificou-se uma quebra de 4,4% face ao ano anterior. 
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No que se refere às importações, depois de em 2018 a UE ter importado menos 4%, em 2019 aumentou 

20%, +9% em 2020 e + 13,2% em 2021 (em valor) relativamente ao ano anterior.  

Tabela 2 - Importação UE (1.000€) 

 

Com efeito, em valor, as importações estão a subir desde 2019, que totalizou 67 M€, registando em 

2021 um acréscimo de 22.8% face a 2019 e de 13.2% face a 2020. 

Os principais mercados de origem da carne de suíno importada pela UE são: a Suíça seguida da Noruega 

e do Chile. A UE tem assim uma balança comercial para a carne de suíno positiva e com uma tendência 

crescente desde 1995 fruto, principalmente, do aumento das exportações. A UE é claramente um 

exportador líquido neste setor. 

 

1.1.3. Tendências de consumo 

A sustentabilidade (ambiental, económica e social) na produção de carne e a consciência ambiental no 

consumo assumem cada vez mais um papel importante, tanto para os produtores como para os 

consumidores. A preocupação crescente dos consumidores recai sobre a origem de alimentos 

importados, os métodos de produção (biológicos, respeitando o BEA e a pegada ambiental) e mudança 

de hábitos de consumo (pouca ingestão de proteína animal ou nenhuma, mais carnes brancas em 

detrimento das vermelhas, e carne fresca vs. carne transformada). 

De acordo com as estimativas da DG AGRI, o consumo de carne per capita na UE após um decréscimo 

devido à COVID-19 e à escassez de carne na China, deverá diminuir de 69,8 kg em 2018 para 67 kg per 

capita até 2031, contrariando a tendência a nível mundial. O declínio global será acompanhado por 

uma mudança no cabaz do consumidor, com uma tendência decrescente na carne de bovino e a 

continuação da substituição do consumo da carne de suíno pela carne de aves de capoeira. Por sua 

vez, o consumo de carne de ovino deverá aumentar ligeiramente resultado da diversificação da dieta 

e às mudanças na população da UE (tradições religiosas e migração). 

 

 

 



 
  

26 

Atividade Suinícola | Diagnóstico do setor e propostas de medidas de promoção da sustentabilidade 

 

Gráfico 8 - Consumo de carne per capita UE (kg) 

Fonte: DG AGRI (EU AGRICULTURAL OUTLOOK FOR MARKETS, INCOME AND ENVIRONMENT2021 – 2031) 

De acordo com as perspetivas da DG AGRI, até 2031 o consumo mundial de carne deverá continuar a 

crescer (+1,4% por ano), graças ao aumento da população e do rendimento nos países em 

desenvolvimento. Embora uma grande parte da procura mundial seja satisfeita pela produção interna, 

serão necessárias mais 3,4 milhões de t de importações de carne (especialmente de aves de capoeira e 

carne de bovino) para cobrir a diferença em muitos países, para além dos 37,3 milhões de t atualmente 

existentes. A UE beneficiará da procura adicional, principalmente de carne de aves de capoeira. A quota 

das exportações da UE no comércio global diminuirá dos 20% atuais para 17% até 2031 devido ao 

declínio das exportações de carne de suíno para a Ásia. 

Gráfico 9 - Importação global UE (1.000 ton)

 

Fonte: DG AGRI (UE AGRICULTURAL OUTLOOK FOR MARKETS, INCOME AND 
ENVIRONMENT2021 – 2031) 
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1.2. Portugal 
 

 

1.2.1. Mercado 
 

O subsetor da produção de carne de suíno em Portugal representou 19,6% do valor da produção animal 

em 2021, com um valor de 597 M€, o que constituiu cerca de 6,5% do total nacional de produção agrícola 

nesse ano. 

Gráfico 10 - Importância Económica M€ 

 
Fonte: EA/INE 

 

Ao longo dos últimos 22 anos o peso do setor suíno na produção agrícola tem tido algumas oscilações, 

em níveis a variar os 6% e os 9%. Destaque para a tendência de queda pós 2013, em que o peso andou 

sempre abaixo dos 8%. 

Relativamente ao peso do setor suíno na produção animal, também aqui houve variações ao longo das 

últimas duas décadas, com períodos positivos e menos positivos. Entre 2000 e 2021 esta percentagem 

variou entre os 16% e os 23%. 
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Gráfico 11 - Peso Económico do Setor na Produção Animal (%) 

 
Fonte: EA/INE 
 

Desde 2002 que o setor dos suínos é ultrapassado pelo dos bovinos, sendo este último o setor animal 

com mais peso na produção animal, com alternância apenas em 2012, 2013, 2019 e 2020.  

No período 2000 – 2021, em média o setor dos suínos representou 7,5% da economia agrícola e 19% da 

riqueza gerada pelo ramo animal. 

De referir que a nível nacional, a representatividade da produção animal face à vegetal é de 38,7% versus 

56,4%, respetivamente. Estes dados têm decrescido para a produção animal, desde o ano 2014. 

 

1.2.2. Estrutura da produção  

1.2.2.1. Efetivo 

O efetivo de suínos em Portugal passou por duas fases desde o ano 2000. Uma primeira fase com 

tendência de quebra até 2011, altura em que há uma inversão na curva do efetivo no sentido 

ascendente. 
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Gráfico 12 - Efetivo de Suínos (milhares) 

 
Fonte: INE 

Em 2020 o efetivo de suínos em Portugal situava-se nas 2,2 milhões de cabeças, sendo maioritariamente 

animais com menos de 20 kg e porcos de engorda com mais de 50 Kg, representando 36% e 34% 

respetivamente. 

Nas últimas duas décadas assistiu-se a uma diminuição dos varrascos e dos suínos com peso 

compreendido entre 20 e 50 Kg. Em sentido contrário, aumentou a representatividade dos porcos de 

engorda com mais de 50 Kg e os leitões (menos de 20 Kg). 

Quanto à sua distribuição pelo território nacional, o efetivo concentra-se maioritariamente no Alentejo 

e Centro. A área metropolitana de Lisboa tem alguma expressão, sendo as restantes regiões pouco 

significativas. 

Gráfico 13 - Distribuição Geográfica 

 
Fonte: INE 
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1.2.2.2. Produção  
 

Os últimos dados da produção nacional de carne de suíno remontam a 2020 ano em que esta produção 

atingiu cerca de 380 mil toneladas. Desde o ano 2000 a produção tem sofrido algumas alterações, com 

oscilações permanentes entre quebras e recuperações. Depois de um período em baixa até 2004, 

assistiu-se a anos de recuperação até 2011, com quebras pouco significativas em alguns anos. Em 2013 

a produção voltou a níveis de 2006, voltando a recuperar dois anos depois, mas entrando em 2016 

novamente numa tendência de quebra. 

Gráfico 14 - Carne de Suíno total (unidade: toneladas) 

  
Fonte: INE 

O setor dos suínos tem sofrido consequências de perturbações nos principais mercados de destino fora 

da UE e doenças que têm obrigado os produtores a adaptarem os seus níveis de produção aos fatores 

externos que os têm rodeado. 

A grande quebra na produção em 2011 resulta essencialmente da necessidade de adaptação das 

explorações às novas normas de bem-estar animal na fase de gestação (porcas em grupo) que entrou 

em vigor a 1 de janeiro de 2013 e que levou a intervenções nas explorações e consequentes vazios 

sanitários em muitos casos. 

Em 2014 há uma recuperação, precisamente depois de feitas as intervenções nas explorações para 

adequação às normas de BEA e recuperação do efetivo de engordas. O impacto da crise do embargo 

russo às importações de carne de suíno da UE reflete-se a partir de 2016 quando o mercado nacional 

tem muita oferta, não só de subprodutos, mas também carne espanhola diminuindo a operação dos 

matadouros nacionais 
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1.2.2.3. Explorações  

O gráfico seguinte reflete a diminuição de explorações que ocorreu no período compreendido entre 

1999 e 2019. O setor foi alvo de uma reestruturação, tendo reduzido o número de explorações para 

menos de 1/4. Tendo em conta que o efetivo atual se encontra aos níveis de 1999 (até superior), 

constata-se que as explorações atuais são de maior dimensão média. 

Atualmente a média do efetivo suíno por exploração ronda os 58 animais, valor 240% superior à média 

de 1999 que rondava os 17 suínos. 

Refira-se ainda que 68% das explorações têm porcos de engorda com mais de 50 Kg. 

Gráfico 15 - Nº Explorações 

 
Fonte: INE 

 

1.2.2.4. Rendimento da atividade e custos de produção  
 

O preço da carcaça de suínos tem sofrido algumas variações nos últimos 8 anos. Verifica-se que o preço 

médio anual mais elevado foi atingido em 2019, com um valor de 179€/100kg (classe E). Depois deste 

ano, o mercado recuou, tendo atingido preço mínimo destes últimos anos. Os anos de 2014 a 2016 

caracterizaram-se como anos de forte crise para o setor, idênticos aos do início do século, estando esta 

crise no mercado relacionada com o embargo russo em 2014 e com o abrandamento da economia em 

vários países. 

A retoma ocorreu em 2016, com os preços a subirem de forma evidente e a decrescer novamente desde 

2019. 
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Gráfico 16 - Preço Porco Classe E €/100kg (evolução anual: 2014-2021) 

 

Fonte: DG AGRI - Observatório Mercado Carnes  

A subida de preço pago ao produtor em 2019, valor mais elevado da série, foi consequência de menor 

oferta no mercado extra UE, nomeadamente o mercado chinês, onde a Peste Suína Africana2 obrigou 

ao abate de cerca de 50% do efetivo naquele país, o que fez com que a China tivesse de importar em 

grandes quantidades, beneficiando claramente o mercado UE. 

Gráfico 17 - Evolução mensal preços (2019-2022) 

 
Fonte: DG AGRI - Observatório mercado carnes 

                                                           
2 Originária de África, em 2018 a Peste Suína Africana (PSA) foi introduzida na Ásia e por sua vez transportada por barco, 
entrando na Europa (República Checa e Roménia) vinda da Rússia e Ucrânia. Atualmente continua a disseminar-se por vários 
países, designadamente na China, Mongólia, Hong Kong, Vietname, Camboja, Coreia do Norte, Laos, Myanmar, Filipinas, 
Coreia do Sul, Timor-Leste, Indonésia, India, Butão e Malásia, tendo desde 2020 afetado também a Oceânia, com focos 
reportados em suínos na Papua-Nova Guiné. O vírus da PSA contínua a circular em suínos domésticos e selvagens na União 
Europeia (UE), Alemanha, Bulgária, Estónia, Eslováquia, Hungria, Letónia, Lituânia, Polónia, Roménia e na ilha da Sardenha 
em Itália, de acordo com informação da DGAV. 
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Em 2021 a média de preço foi de 161,4€/100kg, acima da média dos últimos 20 anos, cujo valor é de 

158,9 €/100kg. Trata-se de uma diferença de apenas 1,5%. Desde inico do verão de 2021 que se verificou 

uma tendência decrescente do preço, ficando desde o mês de julho abaixo dos valores dos dois anos 

anteriores, verificando-se só em janeiro de 2022 o início de uma recuperação, embora ainda ténue. Este 

efeito coincidiu com a quebra das importações por parte da China, que teve um impacto significativo 

quer a nível europeu, quer em Portugal. 

No que respeita à estrutura de custos, apresenta-se de seguida uma tabela que estima a repartição dos 

custos de produção para três tipologias de explorações, ciclo fechado, produção de leitões e engorda, 

tendo como referência a produtividade média nacional da base de dados BDporc que é de 31,75 leitões 

desmamados por porca produtiva/ano3. 

 

Tabela 3 - Repartição dos custos de produção por tipologia de exploração 

  Ciclo Fechado Produção de Leitões Engorda 

  (100 porcas) (100 porcas) (1000 lugares) 

 Rubrica % % % 

Alimentação 

Porcas - gestação 8,19% 24,33%  

Porcas - lactação 3,51% 10,43%  

Leitões 10,99% 16,32%  

Engorda 52,77%  85,77% 

Instalações 

Manutenção 2,25% 3,35% 0,97% 

Amortizações 7,51% 11,15% 3,23% 

Eletricidade 2,25% 4,68% 1,94% 

Animais 

Fármacos 4,77% 10,63% 1,94% 

Reposição 1,88% 5,58%  

Inseminação 0,47% 1,39%  

Efluentes 2,38% 3,19% 0,97% 

Recursos Humanos 3,02% 8,96% 5,19% 

 

 

 

                                                           
3 De notar que esta Base de Dados representa um conjunto limitado de apenas 58 explorações em Portugal, todas elas de 
nível técnico médio ou bom; no entanto, a BDPorc tem também um universo de explorações de Espanha, França e Itália, 
sendo que os valores de Portugal são em tudo comparáveis ou até melhores (mais eficientes) que os dos outros países. 
Paralelamente os custos com a alimentação animal estão, atualmente sujeitos a uma enorme volatilidade, dado que pode 
afetar a estrutura de custos. 
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1.2.2.5. Organização da produção  
 

Através do Despacho n.º 7038/2019 de 7 de agosto, foi reconhecida a organização interprofissional 

abrevia, de âmbito nacional da fileira da carne de porco, produção, transformação e comercialização, 

que tem como objetivos, entre outros, melhorar o conhecimento e transparência dos mercados, a 

qualidade e a promoção da carne de porco, incluindo em mercados externos, procurando desta forma 

alcançar um nível superior de autorregulação, potenciador de um diálogo construtivo para uma fileira 

mais resiliente, mais forte e mais dinâmica. 

De acordo com dados oficiais, em 2020 existem 6 OP reconhecidas para o setor da carne de suíno no 

Continente: 2 na região Norte e 4 no Alentejo.  

Em 2016 existiam 3 OP reconhecidas mas em 2017 houve 3 novos reconhecimentos de OP, que se têm 

mantido. 

Entre 2016 e 2020, o VPC cresceu de forma gradual, à semelhança do VPC médio/OP. Esta tendência 

reflete-se no grau de organização do setor, que atingiu um máximo em 2020, com a produção organizada 

a representar quase 30% da produção nacional. O Valor da Produção Comercializada (VPC), que em 2016 

era de 89,4 milhões de euros, mais que duplicou em 2020, com um valor de 188,5 milhões de euros., 

sendo que cerca de 80% deste se respeita às 2 OP da região LVT. 

 

1.2.2.6. Caracterização das tipologias das empresas e da estrutura da fileira  
 

No que se refere à tipologia das explorações, verifica-se uma forte concentração de explorações do 

tipo industrial na região de Lisboa e Vale do Tejo, e uma significativa concentração de explorações 

caseiras em produção de leitões na zona Centro litoral, sendo que a região do Alentejo apresenta uma 

distribuição homogénea por todo o seu território, encontrando-se uma grande diversidade de sistemas 

e tipologias de produção. A Região Norte e o Algarve são as regiões menos representativas em termos 

de explorações em laboração. Contudo, a Região Norte tem um número ainda significativo de 

explorações – 13% - mas a maioria de muito pequena dimensão e a região da Grande Lisboa tem uma 

concentração de explorações de maior dimensão, já que 3% das explorações têm 9% das reprodutoras. 
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Figura 2 – Distribuição do efetivo suinícola por tipo de exploração (2018) 
 

 
Legenda: CA = Caseiro Acabamento; CC = Caseiro Completo; CP = Caseiro Porcas; FA = Familiar Acabamento; FC = Familiar 
Completo; FP = Familiar Porcas; IA = Industrial Acabamento; IC = Industrial Completo; IP = Industrial Porcas 

No que se refere às explorações do tipo industrial, de acordo com inquérito da DGAV a 1.018 explorações 

no âmbito do Plano Nacional de Prevenção do Corte de Caudas é possível estimar que cerca de 38% das 

explorações sejam engordas e 62% ciclos completos ou primeiros ciclos4. 

Nos últimos anos, tem-se assistido a uma cada vez maior integração horizontal e vertical na fileira, com 

aumento da dimensão das empresas na procura de ganhos de escala e eficiência. Isso mesmo se pode 

constatar quando se verifica que, em 2020, o VPC das duas principais OP, que representam empresas 

                                                           
4 27,4% Engorda exclusiva; 10,4% Recria e Engorda e 0,4% Recria 
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verticalizadas, absorve 80% do VPC total através de OP e, por sua vez, quase 1/4 do volume de produção 

suinícola nacional.  

A indústria da carne de suíno representa: 10% do total das indústrias alimentares e 50% do total da 

indústria de carnes, sendo 42% do total do abate e produção de carnes e cerca de 74% do total da 

fabricação de produtos à base de carne. Se excluirmos a indústria de aves, a fileira da carne de porco 

representa cerca de 70% do abate de gado.  

O volume de negócios total da fileira da carne de porco, em 2020, foi de 1.866 M€, sendo que a produção 

representou 641M€ e a indústria 1.225 M€. O abate e preparação de carnes representa 58% do volume 

de negócios da indústria da carne de porco, superior ao das atividades de preparação de produtos à 

base de carne (produtos transformados). O peso da transformação na indústria tem vindo a aumentar 

gradualmente nos últimos 5 anos. Era de 40% em 2017 e representava 42% em 2020. 

Deste modo, em termos de fileira, o contributo para o volume de negócios é o que se apresenta no 

gráfico seguinte. 

Gráfico 18 - Volume de negócios da Fileira, 2020 (M€) 

 

Fonte: INE, Contas Económicas de Agricultura 2021 e Estatísticas Produção Industrial 2020 

Existiam em Portugal, em 2020, segundo dados do INE, 180 empresas de abate de gado e 527 empresas 

de fabricação de produtos à base de carne, não sendo possível, dessas, individualizar estatisticamente 

as que representam apenas a fileira da suinicultura, até porque muitos dos estabelecimentos abatem 

várias espécies, por um lado, e produzem transformados de várias espécies também, não obstante os 

produtos transformados serem maioritariamente à base de carne de porco. 

Esta indústria tem sofrido alguma concentração nos últimos anos, sobretudo as empresas de abate, mais 

do que as de transformação. Com efeito, constata-se que, nos últimos 5 anos, apesar do aumento do 
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número de empresas, se tem verificado um aumento significativo do volume de negócios das 10 maiores 

e das 20 maiores empresas de abate, representando estas já 95% do total do volume de negócios do 

total das empresas de abate. Pelo contrário, ao nível da fabricação de produtos à base de carne, o 

aumento do número de empresas nos últimos 5 anos parece mostrar uma maior pulverização da 

atividade, dado que as 10 maiores empresas passam a representar 56% do VN em vez de 61% e as 20 

maiores também representam menos 5% do VN dos PBC. 

 

Tabela 4 - Nº de empresas de abate 

 

Tabela 5 - Nº empresas de fabricação de produtos à base de carne 

 

No que respeita à integração, ainda são poucos os grupos de empresas que estão integrados. O mesmo 

já não acontece no que respeita ao seu envolvimento com a produção primária, pois há já um número 

considerável de indústrias que também detém produção primária. No entanto, na maioria destas 

empresas, a aquisição de matéria-prima não se limita apenas à produção interna. 

 

Número de 

Empresas

Total Portugal

total abate suínos % total abate suínos
% total 

suinos
total abate suínos

% total 

suinos

2020 180 1 006 582 571 707 395 509 70% 804 934 683 565 683 528 80% 958 066 500 673 299 895 95%

2019 177 1 062 766 904 762 256 776 72% 788 650 848 565 650 333 74% 955 907 353 685 613 049 90%

2018 165 961 396 788 658 640 387 69% 737 529 442 505 271 791 77% 893 225 282 611 936 978 93%

2017 160 962 894 935 696 520 503 72% 723 350 626 523 243 527 75% 882 116 624 638 088 635 92%

2016 148 940 965 145 687 594 049 73% 432 144 787 315 782 349 46% 572 072 611 418 032 193 61%

Fonte: INE, 

Sistema de Contas Integradas das Empresas, Estatísticas Produção Industrial 2020 e estimativa FILPORC

10 maiores empresas 20 maiores empresas

Volume de negócios (euros)

CAE-Rev.3 - 10110 | Abate de gado

Empresas Abate de gado 

(produção de carne)

ANO

Número de 

Empresas

Total Portugal

total PBC suína % total PBC suína
% total PBC 

suina
total PBC suína

% total PBC 

suina

2020 527 699 992 510 517 369 838 74% 392 453 366 290 065 296 56% 510 042 355 376 976 220 73%

2019 532 705 361 234 519 637 005 74% 393 201 377 289 669 996 56% 510 662 696 376 203 314 72%

2018 535 687 584 429 500 479 937 73% 387 437 994 282 008 921 56% 501 723 293 365 195 068 73%

2017 491 654 355 460 471 640 239 72% 397 674 372 286 632 033 61% 511 430 172 368 623 880 78%

2016 487 635 516 958 449 217 433 71% 387 811 489 274 125 937 61% 495 803 375 350 460 388 78%

20 maiores empresas

Volume de negócios (euros)

CAE-Rev.3 - 10130 | Fabricação de produtos à base de carne

10 maiores empresas
total Fabricação de produtos à 

base de carne

ANO
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Contratualização 

Existem contratos estabelecidos entre a indústria e a moderna distribuição, que são periódicos, para o 

caso da marca própria (a marca da grande distribuição). Em regra, são feitos concursos de 6 em 6 meses. 

A grande superfície solícita cotação no mercado para os produtos que pretende, indicando a respetiva 

ficha técnica (é um processo moroso, pois implica análises laboratoriais e sensoriais).  

No caso da marca do fornecedor, não existem contratos, apenas trocas comerciais avulsas, através de 

consulta dos preços. Neste caso a aquisição de produtos é feita com base no melhor preço sendo uma 

comercialização muito volátil, pois o preço de oferta influencia a aquisição,  

A comercialização de produtos com o mercado de rua é feita sem quaisquer contratos- oferta melhor 

preço. 

Quanto à aquisição da matéria-prima, caso esta seja carne, não existem em regra contratos, estes 

normalmente aplicam-se no caso da aquisição de aditivos e/ou materiais de embalagem. 

1.2.2.7. Consumo 

  
No ano de 2018 foram consumidas 460.000 toneladas de carne de suíno que corresponde a um 

consumo per capita de 44,7 kg por pessoa por ano. Desde 2000 que o consumo de carne de porco tem 

tido oscilações. 

Gráfico 19 - Consumo Carne de Suíno 

 

Fonte: DSE/INE 

 

Nos anos 2007 a 2009 o consumo deste produto estava a um nível elevado, tendo a partir dessa altura 

diminuído significativamente, com ligeiros aumentos em 2015, 2018 e 2019. 
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O consumo de porco está a perder quota face ao aumento do consumo de carne de aves. O consumo 

de ovinos, caprinos e bovinos tem-se mantido mais estável. A contribuir para este facto estarão a 

alteração dos hábitos alimentares resultantes de um conjunto diversificado de fatores que vão de 

questões nutricionais a ambientais e ideológicas. Atualmente há mais informação (e 

contrainformação), a população está mais alerta para a alimentação saudável assente em refeições 

que com menos proteína e mais vegetais, variada e equilibrada. Há uma tendência para a substituição 

das carnes vermelhas pelas carnes brancas e peixe, bem como a substituição de proteína animal por 

produtos de origem vegetal. Por outro lado, a carne de porco é percecionada pela população como 

sendo uma carne mais gorda (apesar de nem todas as peças o serem). Paralelamente, as preocupações 

crescentes com o bem-estar animal e o ambiente e a falta de informação e contrainformação no 

consumidor, têm levado a um decréscimo do consumo de carne, que afeta também o porco. 

 

Gráfico 20 - Consumo per capita kg/habitante/ano 

 

Fonte: INE 

 

Com a tendência de consumo de carne de suíno em baixa, em 2020 já não foi o tipo de carne mais 

consumida em Portugal, passando a ser a de aves, tendo para isso também contribuído a pandemia 

Covid-19 e o cancelamento de todos os eventos de verão, bem como os encontros familiares, que são 

habitualmente acompanhados do consumo de carne de porco. 

 

Face à evolução do consumo e da produção, o Grau de Autoaprovisionamento para o setor da carne 

de suíno cresceu significativamente nos últimos 7 anos, depois de uma década mais ou menos estável. 
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Gráfico 21 - Carne de Suíno - Grau de Autoaprovisionamento e Grau de Abastecimento do Mercado 
Interno (%) 

 

Fonte: GlobalAgriMar 

 

Até 2010 o grau de autoaprovisionamento não chegava aos 70%. Desde essa altura a percentagem 

tem vindo a aumentar, tendo ultrapassado os 80% em 2016. 

A soma da produção com as importações retirando as exportações é cada vez maior, isto é o consumo 

aparente, tem aumentado, uns anos por causa do aumento das exportações, outros pelo aumento da 

produção, ou ambos os fatores. 

Já o grau de abastecimento interno tem tido oscilações entre os 60% e os 70%, ou seja, a produção 

retirando o volume exportado em relação ao consumo aparente (produção + importação – 

exportação). 

 

1.2.2. Balança comercial e Comércio Internacional  
 

Apesar da vertente exportadora nacional de carne de suíno ter aumentado significativamente a partir 

de 2007, a importação não desceu ao mesmo ritmo, o que faz com que Portugal tenha uma balança 

comercial de -83 mil toneladas em 2020. 

O gráfico seguinte contempla os dados de importação e exportação, bem como a produção nacional e 

consumo humano. 
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Gráfico 22 - Carne de Suíno - Produção, Importação, Exportação e Consumo Humano (103ton)
  

 

Importação e exportação totais - incluem animais vivos e carnes (convertido em peso carcaça) 

Fonte: GlobalAgriMar 

De facto é notório o crescimento das exportações desde 2010, mas que não é acompanhado por uma 

diminuição das importações ao mesmo ritmo. Apesar disso, o saldo da balança comercial da fileira da 

carne de porco estava a evoluir positivamente até ao ano 2017, altura em que a Venezuela deixou de 

importar carne de porco portuguesa. 

Em 2020 Portugal produziu 380 mil toneladas de carne de suíno, importou 179 mil toneladas e exportou 

96 mil toneladas. 

As exportações portuguesas de suínos (carne e animais vivos), mais do que quadruplicaram desde o ano 

2000, quer em volume quer em valor. Portugal exporta mais, em valor, para países terceiros do que para 

a UE, sendo que a perda do mercado da Venezuela teve um impacto ainda assim significativo no volume 

total de exportações para países terceiros entre 2017 e 2019, compensado depois com a abertura do 

mercado chinês. Pode-se afirmar, no entanto, que existe alguma especialização dos mercados de destino 

das exportações da fileira portuguesa de suinicultura: se para a UE as principais vendas são de animais 

vivos, sendo o principal destino a Espanha, para os países terceiros há dois tipos de categorias, enchidos, 

miudezas, preparações e conservas para os PALOP, com destaque para Angola, e carne fresca, 

refrigerada e congelada para os restantes destinos. 

O grau de orientação exportadora de Portugal para a carne de suíno em 2020 situou-se nos 20,1%, longe 

dos 8,1% do ano 2010. Só em 2016 este valor tinha sido quase alcançado, mas a contribuir para esse 

facto esteve uma ligeira redução da produção, aliada a um aumento significativo das exportações para 
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Países Terceiros nesse ano. A carne de suíno é a carne com maior grau de orientação para a exportação, 

já ultrapassando a carne de patos, gansos e pintadas. 

Gráfico 23 - Carne de Suíno (carne fresca, refrigerada e congelada) - Destinos das Saídas - UE e 
Países Terceiros (ton) 

 
Fonte: GlobalAgriMar 

 

Há claramente uma tendência positiva e de crescimento das exportações para a UE até 2016, 

decrescendo até 2018, ano em que voltou a subir ligeiramente, para decrescer a partir de 2019. O 

crescimento das exportações iniciou-se em 2007, altura em que se aumentou a exportação na UE, mas 

desde então Portugal começou a exportar para Países Terceiros, o que até então acontecia numa escala 

relativamente pequena. 

A importância dos mercados de países terceiros cresceu significativamente até 2014, tendo sofrido um 

decréscimo em 2015, recuperado em 2016. Verificou-se uma retração dos mercados externos em 2017, 

2018, com a perda da Venezuela, seguida de uma forte recuperação até 2020, pela abertura do mercado 

da China em 2019 às exportações de carne de porco portuguesa, que coincidiu com a redução da oferta 

interna naquele país. 

Em 2020 Portugal exportou cerca de 117 mil toneladas considerando carne, animais vivos e produtos 

transformados de porco. Praticamente não se exportou animais vivos para Países Terceiros. A referida 

quantidade significou um encaixe de 250 M€. 
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Gráfico 24 - Total Exportação (ton) 

Fonte: GlobalAgriMar 

O pico das exportações totais portuguesas (UE e Países Terceiros) ocorreu em 2016, tendo atingido um 

valor recorde da década também nesse ano, tendo em 2020 voltado a atingir 116 mil toneladas, sendo 

de realçar o facto de a quantidade de animais vivos exportados ter vindo a ter uma quota cada vez mais 

representativa no total exportado. A esta situação não é alheio o facto de Espanha se ter tornado o 

primeiro produtor e exportador europeu de carne de porco e, durante os anos de 2019 e 2020 ter 

enviado uma grande parte da sua produção para o mercado chinês, por um lado, e ter um excesso de 

capacidade de abate instalada, por outro, podendo por isso absorver os animais vivos portugueses para 

abater a satisfazer parte do seu próprio mercado nacional. 

 

Gráfico 25 - Total Exportação (1.000€) 

 
Fonte: GlobalAgriMar 
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Verifica-se que o contributo maior das exportações em valor vem da carne e não dos animais vivos, cujo 

produto não é tão valorizado, tendo os enchidos uma representação de cerca de 28%.  

Uma análise comparativa do preço por tonelada de carne e de animais vivos revela que o valor das 

exportações está suportado na venda de carnes. 

Gráfico 26 - Valor em 1.000€ / tonelada 

 
Fonte: GlobalAgriMar 

Em 2020 a venda de carne representou um total de 114.781€ da exportação nos suínos, face a 63.622€ 

respeitantes a animais vivos e a de produtos transformados de porco 71.408€. 

Os principais destinos da fileira da carne de porco portuguesa são China e Espanha, que em conjunto 

representam 82% do total exportado, sendo que para o primeiro se exporta carne congelada e para o 

segundo, animais vivos. 

Gráfico 27 - Destinos Exportações de carne de suíno (2020) 

 
Fonte: GlobalAgriMar 
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De referir que o país terceiro que melhor paga a carne exportada de Portugal é o Japão (4,14 €/Kg) e 

depois Angola (2,25 €/Kg). França é o destino UE que mais valoriza o produto português (3,04 €/Kg). 

Depois de, nos últimos anos, alguns dos principais destinos da exportação portuguesa terem sofrido 

crises económicas e políticas (Angola, Venezuela e Reino Unido-BREXIT), Portugal encontrou mercados 

alternativos para escoar a carne de porco, nomeadamente para a China, Japão e Hong Kong. 

Gráfico 28 - Origens Importações de Carne de suíno (2020) 

 
Fonte: GlobalAgriMar 

Espanha é o principal país para as trocas comerciais para a carne de suíno, tendo um peso quase 

totalitário quando falamos de importação deste produto. França, Alemanha e Bulgária, Bélgica são os 

países que se seguem.  

Sendo Portugal um país deficitário em carne de porco, o mercado da indústria de abate e transformação 

procura abastecimento com matéria-prima importada, em que, pela sua proximidade, Espanha se 

assume como praticamente a única origem destas importações, quer em carne, quer em animais para 

abate. 

 

1.2.4. Indústria de Alimentos Compostos para animais  

No gráfico seguinte pode-se verificar a evolução da produção de alimentos compostos para animais em 

Portugal, constatando-se uma tendência crescente para o setor das aves e uma constante diminuição 

desde 1993 no consumo do setor da suinicultura. 
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Gráfico 29 - Evolução da produção de Alimentos Compostos para Animais em Portugal 

 
 
Fonte: IACA – GT de Acompanhamento do Setor da Suinicultura 07/03/2022 

 

O setor da carne de suíno representa 21-25% do consumo nacional de rações, sendo 70-80% do custo 

da produção correspondente a alimentação animal. 

Gráfico 30 - Produção de Alimentos Compostos para Animais em PT, por categoria em 2021, 3,43 
Milhões de tons (+2%) 

 
Fonte: IACA – GT de Acompanhamento do Setor da Suinicultura 07/03/2022 
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1.2.5 Ambiente e Clima (inclui BEA)  

Nas sociedades ocidentais o setor da carne está no centro do debate sobre a Sustentabilidade. A 

redução de consumo de carne tornou-se uma luta simbólica dos ativistas do clima, particularmente as 

carnes vermelhas e em particular a carne de bovino (emissões; poluição; deflorestação; saúde, 

condições trabalho na cadeia de valor; deflorestação, ética animal). 

No entanto, as proteínas animais continuam a ser populares e essenciais, com resultados importantes 

na nutrição humana. O consumo de carne continua a aumentar a nível global e as políticas que apelam 

a uma mudança pessoal têm tido apenas resultados localizados nas sociedades mais desenvolvidas. 

As políticas públicas no Ocidente foram sempre na direção da redução do preço da carne EUA 

(industrialização, antitrust, entre outras) e UE (intervenção pública, pagamentos aos produtores). 

O foco está particularmente dirigido à produção de carne bovina que é o maior utilizador de terra e 

produz emissões quatro vezes superiores às da carne de suíno e 14 vezes superiores às do frango por 

unidade de produto final, no entanto, o consumo de proteína animal em geral está sob pressão 

relativamente à sustentabilidade de utilização de recursos, bem-estar animal e aspetos nutricionais. 

Por outro lado, a evolução de normas associadas à produção pecuária permitiram já, ou estão a prever, 

uma evolução ao nível da redução de emissões, bem-estar animal, agentes antimicrobianos ou 

sistemas de alimentação, mas também para a indústria, em áreas como rotulagem nutricional (Front 

Of Packaging Nutritional Labeling), normas de comercialização, regimes alimentares sustentáveis, 

pressão para a redução do consumo de produtos animais na UE. 

O setor pecuário tem, nos últimos 50-60 anos, melhorado a sua eficiência de produção e diminuído o 

seu impacto por unidade de alimento produzido, seja carne, leite ou ovos, sendo um setor em que, ao 

longo deste período e atualmente, se aplicam de forma consistente os princípios da reutilização e da 

economia circular, porém, existe alguma desinformação generalizada no que respeita aos impactos 

gerados pela agricultura, considerando-se que o setor pecuário é alvo de uma responsabilização que 

não está totalmente alinhada com a realidade. 

Estas conclusões devem ser devidamente esclarecidas e divulgadas à sociedade por forma a evidenciar 

o papel e responsabilização efetiva do setor em termos sociais, económicos e ambientais, de maneira 

inteligível e objetiva, e com suporte científico e técnico. 
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É de salientar que as políticas públicas e tecnologias vão-se impondo numa espiral virtuosa – aceleram 

o ritmo do desenvolvimento tecnológico e aceitação empresarial e pública de medidas ambientais 

mais exigentes, no que se pode considerar como Green Vortex5. 

Neste contexto, as empresas e setores podem ser posicionadas face aos custos de descarbonização, 

nas seguintes categorias: 

“Ganhadoras” Novos produtos e novas tecnologias limpas 

“Perdedoras” Incapacidade de transformação tecnológica 

“Gestoras de recursos” 
Menor utilização de energia e matérias-primas - 

aumentando a eficiência 

“Convertíveis” 
Falsas perdedoras. Investimento na reestruturação 

do modelo negócio 

No caso do setor da carne de suíno, a produção pecuária pode enquadrar-se como ‘Gestora de 

recursos’, com ganhos de eficiência que permitem reduzir custos de produção, por um lado, e por 

outro apresentar produtos no mercado de maior valor acrescentado.  

 

1.2.5.1. Disciplina da atividade pecuária 

O licenciamento e exercício das atividades pecuárias é regulado pelo DL n.º 81/2013 e normas 

regulamentares setoriais (Portarias para as diferentes espécies pecuárias), cuja evolução recente em 

termos de operacionalização permitiu abordar alguns condicionalismos identificados pelos 

operadores: 

Em sede da publicação da nova Portaria de Gestão dos Efluentes Pecuários (Portaria GEP) – Portaria 

79/2022, de 3 de fevereiro, prevê-se o seguinte: 

a) Ao nível do Plano de Gestão de Efluentes Pecuários (PGEP): 

                                                           
5 rev. Atlantic 
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 os conteúdos do PGEP foram simplificados: deixou de ser exigida a previsão das parcelas de 

valorização agrícola de efluentes pecuários (VAEP), bem como dos planos de fertilização 

associados a cada cultura que se prevê instalar no horizonte temporal de 7 anos; 

 pretende-se um PGEP desmaterializado que agilizará os procedimentos a ele associados; a 

operacionalização desta desmaterialização encontra-se a cargo do IFAP, enquanto entidade 

responsável pela gestão do sistema de informação do REAP – SIREAP, através da criação do 

designado “módulo desmaterializado de gestão de efluentes pecuários”, interoperável com as 

demais ferramentas GEP; 

b) VAEP: o licenciamento da valorização agrícola de EP (VAEP) foi agilizada, deixando de 

configurar uma classe 2 e passando os respetivos requerentes ao exercício de uma atividade 

VAEP, envolvendo um quantitativo anual de fertilizante superior a 200 m3 ou toneladas de 

EP/exploração, a seguir um procedimento associado a uma classe 3, mais rápido e menos 

exigente. 

Por outro lado, alguns aspetos ainda estão identificados como necessidades de melhoria, de que se 

destaca: (1) o alinhamento do conceito de “capacidade instalada” com a aferição de atividade efetiva, 

(2) a necessidade de reabertura do regime de regularização para as atividades pecuárias ainda não 

licenciadas, nomeadamente por constrangimentos no domínio dos Instrumentos de Gestão do 

Território (IGT), (3) a adaptação dos requisitos para definição do polígono SIREAP, no sentido de os 

distinguir dos que são adotados para a atribuição de ajudas e (4) a necessidade de entrada na fase de 

plena operacionalização do sistema de informação do NREAP (SIREAP). 

Para além dos pontos anteriores, foram assinaladas ao longo dos trabalhos de preparação do presente 

relatório, matérias que justificam uma revisão mais aprofundada do próprio regime de exercício da 

atividade pecuária, como são exemplos: as condicionantes a respeitar na valorização agrícola de 

efluentes pecuários, a definição dos processos de licenciamento na fase de informação prévia junto 

dos municípios, a morosidade dos processos de reconhecimento de interesse municipal, a falta de 

enquadramento das explorações pré-existentes nos instrumentos de gestão territorial. 

1.2.6. Qualidade e Valorização da produção 

1.2.6.1. Normas de comercialização e rotulagem da origem  

Desde 1 de abril de 2015 que é obrigatória a indicação do país de criação e abate no rótulo da carne 

fresca, refrigerada e congelada de suíno, ovino, caprino e aves de capoeira. Os matadouros são os 

responsáveis por assegurar a ligação entre a carne e o(s) animal(is) de que tenha sido obtida, sendo 
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obrigados a registar as informações sobre a proveniência e transmiti-las aos operadores nas fases 

subsequentes. 

Se aceitarem animais sem informações completas de proveniência não podem vender a carne não 

processada. A carne sem informação de origem só pode ser comercializada na forma de produtos para 

os quais essas informações não sejam obrigatória de acordo com o Regulamento (UE) Nº 1169/2011. 

O regulamento (UE) Nº 1169/2011 refere no seu n.º2 do Artigo 26.º que a menção do país ou do local 

de proveniência é obrigatória: 

a) Caso a omissão desta indicação seja suscetível de induzir em erro o consumidor quanto ao país 

ou ao local de proveniência reais do género alimentício, em especial se a informação que 

acompanha o género alimentício ou o rótulo no seu conjunto puderem sugerir que o género 

alimentício tem um país ou um local de proveniência diferentes; 

b) Para carne fresca, refrigerada e congelada de suíno, de ovino, de caprino e de aves de capoeira. 

O Regulamento de Execução (UE) Nº 1337/2013 da Comissão, de 13 de dezembro de 2013, estabelece 

as regras de execução do Regulamento (UE) Nº 1169/2011 do Parlamento Europeu e do Conselho no 

que diz respeito à indicação do país de origem ou do local de proveniência da carne fresca, refrigerada 

e congelada de suíno, de ovino, de caprino e de aves de capoeira. 

No caso concreto da carne de suíno, o rótulo da carne destinada a ser fornecida ao consumidor final 

ou a estabelecimentos de restauração coletiva deve ostentar as seguintes indicações: 

a) o Estado-Membro ou o país terceiro em que a criação teve lugar, indicado como «Criação em: 

(nome do Estado-Membro ou do país terceiro)» e de acordo com os seguintes critérios: 

 caso o animal seja abatido com mais de seis meses de idade, o Estado-Membro ou o país 

terceiro em que teve lugar o último período de criação de pelo menos quatro meses; 

 caso o animal seja abatido com menos de seis meses de idade e pelo menos 80 quilogramas 

de peso vivo, o Estado-Membro ou o país terceiro em que foi criado depois de ter atingido 

30 quilogramas; 

 caso o animal seja abatido com menos de seis meses de idade e menos de 80 quilogramas 

de peso vivo, o Estado-Membro ou o país terceiro em que teve lugar todo o período de 

criação. 

b) o Estado-Membro ou o país terceiro em que o abate teve lugar, indicado como «Abate em: 

(nome do Estado-Membro ou do país terceiro)»; e 
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c) o código do lote de identificação da carne fornecida ao consumidor ou a um estabelecimento 

de restauração coletiva. 

Sempre que o período de criação referido na alínea a) não seja atingido em nenhum dos Estados-

Membros ou dos países terceiros em que o animal foi criado, a indicação referida na alínea a) deve ser 

substituída por «Criação em: diversos Estados-Membros da UE» ou, sempre que a carne ou os animais 

tenham sido importados para a União, por «Criação em: diversos países não UE» ou «Criação em: 

diversos países não UE e Estados-Membros da UE». No entanto, se o operador da empresa do setor 

alimentar conhecer e conseguir provar os Estados-Membros, poderá colocar «Criação em: (lista dos 

Estados-Membros e/ou dos países terceiros em que o animal foi criado)».  

As indicações referidas, podem ser substituídas pela indicação: «Origem (nome do Estado-Membro ou 

do país terceiro)», se o operador da empresa do setor alimentar provar que a carne foi obtida a partir 

de animais nascidos, criados e abatidos num único Estado-Membro ou país terceiro. 

1.2.6.2. Certificação da qualidade 

A diferenciação de produtos agroalimentares pela qualidade, ou decorrente de certos atributos 

específicos da sua origem geográfica, de modos de produção ou de transformação constitui um vetor 

importante para o desenvolvimento e sustentabilidade das fileiras, e uma mais-valia para os 

produtores e consumidores, favorecendo uma estratégia de valorização e promoção da produção 

agroalimentar nacional. 

Os regimes de diferenciação e certificação da qualidade específica de produtos agrícolas e de géneros 

alimentícios são assim considerados pelos agentes económicos envolvidos na cadeia de produção 

como uma alternativa de valorização dos seus produtos particulares conferindo uma vantagem 

concorrencial aos produtores e a comunicação aos consumidores de informações claras e distintivas 

sobre os atributos do produto que lhe conferem essa mais-valia. 

A - Regimes de qualidade 

Os regimes de qualidade assentes nas certificações DOP; IGP e ETG constituem a base para a 

identificação e a proteção de denominações e menções que, designadamente, indicam ou descrevem 

produtos agrícolas com características que oferecem uma mais-valia, ou atributos que constituem uma 

mais-valia, em virtude dos métodos agrícolas ou de transformação utilizados na respetiva produção, 

ou em virtude do local de produção ou comercialização dando um contributo de relevo para o 
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património cultural e gastronómico vivo, preservando as tradições e identidade nacional. Existem 

atualmente a nível nacional 43 produtos da carne de suíno com proteção reconhecida (Anexo I). 

B - Rotulagem Facultativa 

Em Portugal, a rotulagem facultativa encontra-se regulamentada por normas nacionais específicas que 

estabelecem sistemas de certificação nacional aplicados à carne de bovino e seus derivados, à carne 

de suíno, à carne de aves de capoeira e aos ovos de consumo. 

É um regime de certificação voluntária de produtos agrícolas e géneros alimentícios, aplicável sempre 

que o operador pretenda incluir no rótulo qualquer informação, para além da exigida pela rotulagem 

obrigatória podendo aderir os operadores ou organizações de natureza profissional ou 

interprofissional que pretendam rotular esses produtos, visando garantir uma adequada informação 

aos consumidores, bem como sobre a qualidade diferenciada desses mesmos produtos, estabelecendo 

os princípios e regras gerais a que este regime deve obedecer, designadamente quanto a métodos de 

produção. 

Cada vez mais os consumidores manifestam a preocupação com a origem e o modo de produção dos 

produtos que consomem, exigindo que os animais sejam criados, transportados e abatidos no respeito 

pelas normas de Bem-Estar Animal. As exigências nesta matéria, para além da legislação em vigor, têm 

sido incorporadas em sistemas de garantia de qualidade e segurança alimentar nas explorações 

encontrando-se atualmente reconhecidos, no âmbito da rotulagem facultativa da carne de suíno os 

produtos “Porco.PT” e “Bem-estar animal certificado”, os quais pretendem traduzir elevados padrões 

em matéria de Bem-Estar animal e indicadores de segurança alimentar e de boa qualidade desses 

produtos. 

Mais informação pode ser consultada em https://www.dgadr.gov.pt/rotulagem-facultativa-de-carne-

e-ovos. (Anexo I – Porco.PT e Anexo III- Bem-estar Animal Certificado). 

 

 

 

 

 

 

https://www.dgadr.gov.pt/rotulagem-facultativa-de-carne-e-ovos.%20t
https://www.dgadr.gov.pt/rotulagem-facultativa-de-carne-e-ovos.%20t
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2. Instrumentos de apoio 
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2.1. Primeiro Pilar da PAC  

2.1.1. Medidas de mercado  

O setor da carne de suíno está integrado na Organização Comum dos Mercados de Produtos Agrícolas 

(Regulamento OCM (UE) n.º 1308/2013, existindo várias ferramentas de mercado disponíveis que 

permitem garantir uma rede de segurança em caso de grave desequilíbrio de mercado, como é o caso 

da ajuda à Armazenagem privada se houver uma queda nos preços médios, uma mudança substancial 

nos custos de produção ou outro fator que cause mudanças significativas nas margens que sejam 

prejudiciais ao setor. 

2.1.1.1. Armazenagem Privada 

Desde o início do verão de 2021 que setor tem vindo a enfrentar graves dificuldades, em que se 

verificou uma constante queda de preços da carne de suíno. O abrandamento das exportações para a 

China, o alastramento da peste suína africana a mais Estados-Membros e o impacto continuado das 

restrições impostas pela pandemia de COVID-19 contribuíram para uma forte pressão do mercado da 

União dos suínos para abate. Por sua vez, a invasão da Ucrânia pela Rússia gerou perturbações 

adicionais no mercado e afetou gravemente as exportações de carne de suíno da União, tendo-se 

verificado uma queda acentuada da procura para exportação de determinados produtos de carne de 

suíno. 

Com vista a reduzir o desequilíbrio atual entre a oferta e a procura, no dia 23 de março de 2022 a 

Comissão Europeia publicou o Regulamento de Execução (UE) 2022/470 relativo à concessão de ajuda 

ao armazenamento privado de carne de suíno e à fixação antecipada do montante da ajuda que entrou 

em vigor a 24 de março, terminando o prazo para apresentação dos pedidos a 29 de abril de 2022. 

Durante o período compreendido entre 25/03/2022 e 29/04/2022, 17 países (BE, BG, DK, DE, EE, ES, 

FR, IT, CY, HU, MT, NL, PL, PT, RO, FI e SE) submeteram pedidos num total de 47.540 toneladas, dos 

quais 26,3% da NL, seguindo-se DK com 20,9% e a seguir ES com 16,2%, com os operadores a optarem 

principalmente pelo armazenamento de 2 meses (representado 58% do total das quantidades 

pedidas). PT apresentou o pedido para 168 toneladas, o equivalente a 0,4% do total das quantidades 

pedidas.  
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2.1.1.2. Medidas excecionais  

Podem ser mobilizadas medidas ad hoc excecionais em caso de perturbações graves do mercado ou 

quando circunstâncias específicas significam que é necessário apoio público, por exemplo, em casos 

de doenças animais ou perda de confiança do consumidor, conforme previsto no Regulamento OCM 

(UE) n.º 1308/2013: 

• Medidas contra perturbações do mercado (art. 219 OCM) 

• Medidas relativas a doenças animais e perda de confiança dos consumidores (art. 220 OCM) 

• Medidas para resolver problemas específicos (art.221 OCM) 

• Medidas relativas a acordos e decisões durante períodos de grave desequilíbrio nos mercados 

(art.222 OCM) 

2.1.2. Ajudas diretas  

O setor da carne de suíno não está abrangido por pagamentos ligados à produção ou quotas de 

produção. 

2.2. Segundo Pilar da PAC  

Tabela 6 - Despesa de medidas FEADER para o setor da carne de suíno 

 

Despesa Pública 

Aprovada

FEADER

Aprovado

Despesa Pública 

Executada

FEADER

Executado

 Investimento total      57 151 876,56   

 Explorações apoiadas                       231   

 Investimento total      30 643 865,77   

 Operações apoiadas                         56   

Criação de Organizações de Produtores        2 100 000,00         1 745 000,00          1 100 000,00             905 000,00    Explorações abrangidas                       154   

Melhoramento genético

Raças Alentejana, Bísaro e Malhado 

Alcobaça

       3 891 661,00         3 139 036,00          2 566 294,00          2 091 996,00    Operações apoiadas                           9   

Cooperação           705 011,26            589 688,44             319 982,74             277 537,83   

Abordagem Territorial Integrada

(LEADER)
       3 194 019,73         2 737 957,76          1 955 412,96          1 685 182,95   

Medidas excecionais e temporárias

(COVID 19)
       1 802 400,00         1 423 229,00          1 802 400,00          1 423 229,00    Explorações apoiadas                       447   

Fonte: SIPDR2020 /IFAP

Dados reportados a 23.03.2022
47 279 030,24    38 139 194,22    27 338 974,95    22 018 723,72     

Medidas

Despesa pública aplicada ao setor da carne de suíno

Outputs para o setor da carne de suíno

Investimento na exploração agrícola      25 680 949,50       20 659 754,70        13 736 825,39        10 987 961,62   

Investimento agroindústria        9 904 988,75         7 844 528,32          5 858 059,86          4 647 816,32   
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O setor da carne de suíno tem demonstrado procura no investimento, quer ao nível da exploração 

agrícola quer da agroindústria, em que se destaca a pequena transformação de enchidos. Foram 

considerados os projetos cujo setor principal é "Suinicultura", estes podem abranger outras atividades 

além da suinicultura. 

É de assinalar a importância de apoio à organização que permitiram um financiamento de cerca de 1 

M€ para criação de organizações de produtores, com impacto para 154 explorações e cerca de 300 mil 

euros para o desenvolvimento do plano de ação da organização interprofissional do setor - FILPORC. 

Este setor foi um dos abrangidos pela medida excecional aplicada para reduzir o impacto da pandemia 

COVID 19, com um apoio total de 1,8 Meuros. Foi considerado um dos setores mais afetados em 

resultado da quebra de procura por fecho do canal Horeca, que prejudicou de forma mais acentuada 

as explorações que se dedicam à criação de leitões para abate e também a criação de raças autóctones, 

matéria-prima para produtos de qualidade. 
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6 Análise da situação em abril de 2022 

3. Conjuntura 
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No seguimento do embargo russo a importações de carne de suíno (desde 2014), verificou-se um 

excesso de oferta no mercado interno europeu com a consequente quebra dos preços. Em março de 

2019, assistiu-se a uma recuperação dos preços, muito em resultado da crise provocada pela Peste 

Suína na China, tendo as quedas na produção e efetivo neste país obrigado a que se abastecesse nos 

mercados externos, beneficiando a UE e inevitavelmente Portugal, que conseguiu nesse ano habilitar 

aquele país para a exportação de carne de porco. 

Os preços tiveram uma queda muito significativa desde o início da crise pandémica COVID-19 em 

março de 2020, mas estabilizaram em julho e agosto desse ano. No entanto, a presença de Peste 

Suína Africana (PSA) na Alemanha, um dos maiores produtores UE, provocou nova queda de preços 

em setembro e outubro de 2020 (↓26% desde março). Por causa da PSA, a China deixou de importar 

carne de suíno da Alemanha, pressionando desta forma o mercado europeu que perdeu um dos 

principais canais de escoamento da produção de um dos principais EM produtores. Os restantes EM 

sofreram as consequências indiretas das restrições de importação de países terceiros à Alemanha, 

nomeadamente o excedente de oferta no mercado interno europeu, com queda significativa dos 

preços. 

Por outro lado, com a retração da importação da China e o aumento da sua produção interna desde 

2020, o aumento do consumo das rações e dos custos de produção (aumento dos preços das 

matérias-primas e dos fatores de produção, da energia dos transportes), a diminuição da 

exportação UE, seguida da situação da seca em Portugal desde o outono passado e que se 

prolongou até início da primavera de 2022, a que se veio adicionar a situação de guerra Rússia-

Ucrânia no final de fevereiro, pressionaram os preços, que assinalaram uma tendência em baixa 

desde o verão anterior, e os fatores de produção, com alta pronunciada no mesmo período. 

Apesar da retoma dos preços verificada desde a semana 5 de 2022, não foi ainda suficiente para 

ultrapassar as dificuldades acumuladas no setor, que tem tido muita dificuldade em fazer repercutir 

o aumento dos custos de produção (quer na produção, quer na indústria) uma vez que os preços no 

consumidor não refletem a diminuição das suas margens. 

Atendendo a esta situação e no seguimento de inúmeras diligências por parte de vários Estados 

Membros ao nível das instâncias comunitárias (quer da Comissão, quer do Conselho), foram adotadas 

medidas por parte da União Europeia, assim como de âmbito nacional com vista a poder mitigar esta 

situação de extrema dificuldade de tesouraria com que se vinha a confrontar o setor.  
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4. Medidas adotadas 
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4.1. A nível da União Europeia 
 

Nos Conselhos de Ministros da Agricultura, desde julho de 2021 que tem vindo a ser abordado o 

tema da situação da crise no setor da carne de suíno europeu, tendo sido agravada quer pelo 

aumento dos custos das matérias-primas e dos combustíveis, bem como pelo impacto da invasão da 

Ucrânia pela Rússia em 24 de fevereiro. 

Foi criado um Grupo de Reflexão da Carne de Suíno: iniciativa anunciada pelo Sr. Comissário no 

Conselho de Ministros da Agricultura de 21 de fevereiro passado, que conta com a participação de 

representantes dos EM, operadores e DG AGRI, e que prevê a realização de 5 reuniões7 a decorrer 

ao longo do ano 2022, com a apresentação de um relatório final em 18/01/2023. Em virtude dos 

desenvolvimentos da invasão da Rússia à Ucrânia, a primeira reunião foi antecipada, tendo sido 

realizada uma reunião ad-hoc preliminar em 10 de março. Os temas a abordar ao longo dos trabalhos 

vão incidir nas questões de dinâmica socio-estrutural, ambiente e clima, saúde e bem-estar animal 

tendo já decorrido a primeira reunião ‘regular’ no dia 6 de abril. 

No dia 9 de março de 2022 realizou-se a primeira reunião ad-hoc do Grupo de Peritos sobre o 

Mecanismo Europeu de Preparação e Resposta a Crises de Segurança Alimentar (EFSCM), tendo-se 

realizado a primeira reunião ‘regular’ no dia 23 de março último. 

Em 23 de março foi apresentada a Comunicação da Comissão Europeia Safeguarding food security 

and reinforcing the resilience of food systems como resposta da Comissão ao convite do Conselho 

Europeu na sua Declaração de Versalhes, de 10 e 11 de março de 2022, no sentido de apresentar 

opções para fazer face ao aumento dos preços dos alimentos e à questão da segurança alimentar 

mundial, sendo que à partida, e como a própria CE refere “neste momento, o abastecimento 

alimentar na UE não está em risco. A UE é amplamente autossuficiente em produtos agrícolas 

essenciais”… “Todavia, a invasão da Ucrânia e a escalada dos preços dos produtos de base em todo 

o mundo estão a provocar a subida dos preços nos mercados dos produtos agrícolas e dos produtos 

do mar e a expor as vulnerabilidades do nosso sistema alimentar, concretamente, a nossa 

dependência das importações de, por exemplo, energia, adubos e alimentos para animais. Esta 

                                                           
710/03, 06/04, 25/05, 04/07, 12/09 e 21/11  
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situação conduz ao aumento dos custos para os produtores e afeta o preço dos alimentos, suscitando 

inquietações quanto ao poder de compra dos consumidores e ao rendimento dos produtores.” 

Em 23 de março foi publicado o Regulamento Execução 2022/470 que estabelece a ajuda à 

armazenagem privada - setor da carne de suíno. Este apoio foi solicitado em momento anterior, 

quando se começou a verificar o aumento dos custos de produção no segundo semestre de 2121, 

contudo só foi desencadeado na sequência do da invasão da Rússia à Ucrânia, pelo que quando 

entrou em vigor já não teve a oportunidade que o setor esperava. 

Em 23 de março foi publicado o Regulamento Delegado 2022/467, que, ao abrigo do artigo 219º 

OCM prevê a utilização da reserva de Crises para atribuir uma Ajuda excecional de adaptação dos 

produtores dos setores agrícolas - valor total UE de 500 M€. Portugal operacionalizou este apoio 

com a inclusão do setor da suinicultura no valor de 6,0 M€. 

Foram ainda definidas derrogações à utilização de áreas de greening para fins de produção agrícola 

e alimentação animal, assim como o reforço dos adiantamentos, em outubro, de pagamentos 

diretos e medidas de desenvolvimento rural relacionadas com superfície e animais, a flexibilização 

das regras de Auxílios de Estado. 

Foi apresentada uma proposta de alteração do Regulamento 2017/1185 (notificações do EM à CE), 

que prevê o reforço de informação e transparência de mercado, nomeadamente no que respeita à 

notificação pelos EM à CE dos níveis de existências de cereais, oleaginosas e arroz e cuja 1ª 

notificação decorre a 25/07/2022. 

  

4.2. A nível nacional  
 

1. Grupo de Trabalho de Acompanhamento do Setor da Suinicultura: O Despacho n.º 2294/2022 de 

22 de fevereiro determinou a constituição de um grupo de trabalho de acompanhamento do setor 

da suinicultura (“Grupo de Trabalho”), com a missão de realizar o levantamento da situação de 

contexto do setor, visando a apresentação de uma proposta de medidas tendentes à mitigação dos 

impactes negativos no setor.  

Este grupo reuniu 3 vezes (18/02 – reunião preliminar de kick-off), 07/038, 12/04 e 29/04), tendo 

resultado a apresentação do presente Relatório diagnóstico e mercado, cuja data prevista foi 

ultrapassada pelas razões conhecidas que requereram a intervenção dos serviços do Ministério no 

                                                           
8 Com a participação a convite, da IACA 
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acompanhamento de várias diligências ao nível Europeu e internacional, assim como o 

acompanhamento do setor agrícola nacional e a agilização e implementação de várias medidas em 

resultado da invasão da Rússia à Ucrânia. 

 

2. Medidas transversais 

 Redução do ISP em montante equivalente à receita adicional de IVA (Combustível) 

 Manutenção da taxa de carbono até ao final do semestre (Combustível) 

 150 milhões do Fundo Ambiental no sistema elétrico nacional para baixar a tarifa de acesso 

às redes (eletricidade) 

3. Apoios à tesouraria existentes 

 Linha Crédito curto prazo (299 M€ e juros bonificados para todos os agricultores (20%) e 

EAFamiliar (50%) 

 Linha Crédito BEI/CEB (300M€ / Apoio Investimento) 

4. Novos apoios à tesouraria 

 Linha de crédito garantida para s setores Suinicultura e Leite Cru de Vaca (8,5 M€) 

 Linha crédito bonificado para todos os setores (50 M€) 

5. Energia e Eletricidade Verde (Lei n.º 37/2021 da Assembleia da República) 

 Dotação: 20 M€ 

a) 20 % no caso das explorações tenham menos de 50 hectares de superfície agrícola, efetivo 

pecuário inferior a 80 cabeças normais; 

b) 10 % no caso das explorações não abrangidas na alínea anterior, cooperativas e organizações de 

produtores; 

 PDR2020  

7 fevereiro 2022: instalação de painéis fotovoltaicos nas explorações agrícolas (10M€)  

25 fevereiro 2022: instalação de painéis fotovoltaicos nos A. Hidroagrícolas (6M€) 

 Redução do ISP no Gasóleo colorido e marcado Agrícola – 3,432 cêntimos por litro 

Combustíveis 
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6. Disponibilidade de matérias-primas 

 Despacho n.º 28/G/2022, de 14 de março (DGAV) e anexo de 18 de março, relativo a 

Importação de matérias-primas para alimentação animal - medidas excecionais e 

temporárias referentes aos LMR de pesticidas para acesso a origens alternativas de matérias-

primas para alimentos concentrados e produtos agroalimentares 

 Despacho n.º 29/G/2022, de 15 de março (DGAV), relativo Rotulagem dos géneros 

alimentícios – medidas excecionais e temporárias face à necessidade de substituição de 

ingredientes   
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5. Questões identificadas 

pelo setor 
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No decurso destas reuniões, em resposta um questionário às entidades do setor foram 

identificados os seguintes constrangimentos e necessidades: 

 Setor com prejuízo semanal de 3,6 mio € na produção e de 5 mio € indústria; 

 Custo acrescido e falta de disponibilidade dos fatores de produção, nomeadamente 

matérias-primas para alimentação animal; 

 Produto nacional a baixo preço, que posteriormente é duplicado no preço ao consumidor, 

quando devia haver transmissão justa de valor; 

 Importância do observatório de preços para identificar margens. Iniciativa pode ser 

assumida pelo setor em contexto interprofissional, mas com apoio institucional; 

 Valorização de produção de qualidade certificada assim como da dieta mediterrânica 

podem contribuir para não perder o consumo; 

 Certificação para a valorização dos produtos, da identificação da origem do produto e das 

cadeias curtas de abastecimento; 

 Articulação entre saúde, educação e agricultura para que transmitam a mesma mensagem 

sobre o consumo moderado de “carnes vermelhas”; 

 Incoerência dos indicadores do ecorregime previsto no PEPAC para o setor e o caderno de 

encargos para o bem-estar animal aprovado pela DGAV; 

 Reconversão de explorações de ciclo completo em zonas urbanas para cria de leitões 

(separação de ciclo) e deslocalizar a engorda para regiões mais próximas de áreas agrícolas 

que facilitem a valorização dos efluentes; 

 Transição geracional do setor sustentável para quem se retira e para quem entra na 

atividade; 

 Ajustar os limites mínimos de VPC para reconhecimento de OP de raças autóctones; 

 Redução de custos dos procedimentos administrativos para processos de 

internacionalização; 

 Fiscalização - legislação deve ser devidamente aplicada, contudo existem constrangimentos 

ao nível dos recursos humanos (necessidade de formação para técnicos com valências 

adequadas). 
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Abordagem aos condicionalismos identificados: 

 Conjuntural, de curto prazo: 

Custos dos fatores produção elevados - alimentação animal, combustíveis, energia, fretes 

marítimos, embalagens (películas/filmes, cartão) 

 Estrutural, de médio e longo prazo: 

Acesso ao mercado: constrangimentos na relação contratual com a distribuição e forte 

dependência desse canal para acesso ao mercado 

Pressão promocional do retalho 

Inspeção Sanitária: falta de recursos humanos 

Plano de desenvolvimento para o setor deslocalizar as fases de criação com maior carga 

poluente (animais em engorda) para regiões carentes de matéria orgânica e com recursos 

para a produção animal 

Licenciamento da atividade: 

 Plano de Gestão de Efluentes pecuários (PGEP) 

 Regras para valorização agrícola de efluentes pecuários 

 Impacto da definição de capacidade instalada na capacidade de adaptação das explorações 

a critérios de BEA 

 Custos de contexto e administrativos dos processos de licenciamento 
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6. Áreas de atuação 
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Dos pontos assinalados resultou a identificação de áreas de atuação que se apresentam de forma 

sistematizada em conjunturais - que tentam reduzir impactos de condições desfavoráveis no curto 

prazo, essencialmente focadas em reforço de tesouraria e redução de custos de produção, e 

estruturais - destinadas a melhorar a capacidade de resiliência e sustentabilidade do setor a médio 

e longo prazo: 

a) Conjunturais – Redução de custos de produção 

i) Alimentação animal 

 Preço das Matérias-primas – reforço de tesouraria 

 Disponibilidade de Matérias-primas – origens alternativas 

ii) Energia 

 Preço de energia e combustíveis – reforço de tesouraria 

 Redução de custos de energia e combustíveis – Fiscalidade 

iii) Ajustamento da oferta 

 Retirada de produção do mercado 

 Diversificação de destinos para exportação 

 

b) Estruturais – resiliência e sustentabilidade a médio e longo prazo 

i) Produção pecuária 

 Transição geracional – rejuvenescimento do tecido empresarial e profissional 

 Adaptação estrutural – reconversão de explorações e segmentação de ciclo 

 Desempenho ambiental - valorização agrícola na gestão dos efluentes pecuários 

ii) Indústria de abate e transformação 

 Eficiência energética – circularidade e fontes renováveis 

 Fiscalidade - utilização eficaz de recursos disponíveis para reforço da capacidade 

inspetiva oficial 
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iii)  Comercialização – Retalho e contratação pública 

 Valorização da produção nacional – maior procura de produtos nacionais pelo retalho 

 Contratação pública – critérios para valorização da proximidade do abastecimento e 

menor pegada ambiental 

iv) Comercialização – Exportação 

 Procura de novos mercados de destino estáveis e com requisitos de acesso coerentes 

e acessíveis à realidade nacional 

 Reforço da capacidade de análise e acompanhamento de processos de acesso a 

mercados externos 

 Redução de custos de contexto associados a processos de exportação 

v) Consumidor 

 Informar sobre nutrição, ambiente, BEA, dieta mediterrânica – para esclarecer 

adequadamente sobre o consumo de produtos animais 

 Valorização da produção nacional 

 Envolvimento de entidades especialistas nas áreas da educação, saúde e agricultura 

 Comunicação institucional – meios de grande difusão 

vi) Regulação da cadeia de valor (segurança alimentar e funcionamento do mercado) 

 Fiscalização pública adequada em quantidade e capacidade de recursos humanos e 

meios técnicos no âmbito de Práticas comerciais desleais e carga promocional da 

grande distribuição 

 Reforço da informação de análise e divulgação de preços e margens em toda a cadeia 

vii) Organização e estrutura da fileira 

 Reconhecimento de OP – critério de VPC mínimo para raças autóctones 

 Reforçar o papel da Interprofissional na ação construtiva de fileira  
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Anexo I - Carne de suíno e Produtos de Salsicharia, Presuntos 

e Paletas DOP/IGP/ETG  
 

Produto Proteção 

Alheira de Barroso-Montalegre IGP 

Alheira de Mirandela  IGP 

Alheira de Vinhais IGP 

Butelo de Vinhais / Bucho de Vinhais / Chouriço de Ossos de Vinhais IGP 

Cacholeira Branca de Portalegre IGP 

Chouriça de Carne de Barroso-Montalegre IGP 

Chouriça de Carne de Melgaço IGP 

Chouriça de Carne de Vinhais / Linguiça de Vinhais IGP 

Chouriça de Sangue de Melgaço IGP 

Chouriça Doce de Vinhais IGP 

Chouriço Azedo de Vinhais / Azedo de Vinhais / Chouriço de Pão de Vinhais IGP 

Chouriço de Abóbora de Barroso-Montalegre IGP 

Chouriço de Carne de Estremoz e Borba IGP 

Chouriço de Portalegre IGP 

Chouriço Grosso de Estremoz e Borba  IGP 

Chouriço Mouro de Portalegre IGP 

Farinheira de Estremoz e Borba IGP 

Farinheira de Portalegre IGP 

Linguiça de Portalegre IGP 

Linguíça do Baixo Alentejo / Chouriço de carne do Baixo Alentejo  IGP 

Lombo Branco de Portalegre  IGP 

Lombo Enguitado de Portalegre  IGP 

Morcela de Assar de Portalegre IGP 

Morcela de Cozer de Portalegre IGP 

Morcela de Estremoz e Borba IGP 

Paia de Estremoz e Borba  IGP 

Paia de Lombo de Estremoz e Borba IGP 

Paia de Toucinho de Estremoz e Borba  IGP 

Painho de Portalegre IGP 

Paio de Beja  IGP 

Presunto de Barrancos / Paleta de Barrancos DOP 

Presunto de Barroso IGP 

Presunto de Melgaço  IGP 

Presunto de Vinhais / Presunto Bísaro de Vinhais IGP 

Presunto do Alentejo / Paleta do Alentejo DOP 

Presunto de Campo Maior e Elvas / Paleta de Campo Maior e Elvas IGP 

Presunto de Santana da Serra / Paleta de Santana da Serra IGP 

Salpicão de Barroso-Montalegre IGP 
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Salpicão de Melgaço  IGP 

Salpicão de Vinhais IGP 

Sangueira de Barroso-Montalegre IGP 

Carne de Bísaro Transmontano DOP 

Carne de Porco Alentejano DOP 

Fonte: DGADR 
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Anexo II - Porco.PT 
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Anexo III - Bem-estar Animal Certificado 
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