
C H I N A
Membro da OMC desde 2001
2.ª economia mundial 
População ● 1 410,93 milhões
Área ● 9 600 km2 

Fuso horário ● +7h; + 8h (inverno)
Moeda ● yuan         

1 EUR = 7,1924 CNY 

PIB ● 24 102,02 mil milhões US$
PIB per capita ● 17 080 US$
Peso da Agricultura ● 8 % do PIB
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(World Bank; BP; WTO)
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0504 Tripas de animais (excepto  peixes) 9 890

1518
Gorduras e óleos, animais ou vegetais, 
processados de outras formas

4 550

0409 Mel natural 3 503

1202 Amendoins não torrados 3 475

2008 Frutas preparadas ou conservadas 3 064

1209 Sementes, frutos e esporos para sementeira 2 398

2401 Tabaco não manufaturado 2 324

0713 Legumes de vagem, secos, em grão 1 807

1401 Matérias vegetais utilizadas em cestaria 1 317
1212 Alfarroba, algas, beterraba sacarina, etc. 1 298

Outros 12 412

2203 Cervejas de malte 33 338

2204 Vinhos de uvas frescas 18 869

0203 Carnes de suíno 13 894

1520 Glicerol em bruto; águas e lixívias 3 940

1905 Produtos de padaria, pastelaria, etc. 1 241

0901 Café 808

0402 Leite e nata, concentrados 672

5101 Lã não cardada nem penteada 642

0206
Miudezas de bovino, suíno, ovino, caprino, 
equídeo

484

0401 Leite e nata, não concentrados 419

Outros 3 339

BREVE 
CARACTERIZAÇÃO

Trocas comerciais de bens transacionáveis (excluindo 
serviços) entre Portugal e China (média 2016-2020):

Exportações ● 0,7 mil milhões €
Importações ● 2,4 mil milhões €
Saldo balança comercial ● - 1,8 mil milhões €

Produtos dos setores agrícola e agroalimentar, mar e
florestas (AA+M+F):

Exportações ● 201,8 milhões € (12.ª posição) 
Importações ● 159,9 milhões € (13.ª posição)
Saldo  ● 41,9 milhões €

Representam perto de 30,2% do total de exportações 
de bens transacionáveis e 6,5% das correspondentes 
importações. 

Setor agrícola e agroalimentar (AA):
Exportações ● 77,6 milhões € (14.ª posição)
Importações ● 46,0 milhões € (21.ª posição)
Saldo  ● 31,6 milhões €

PERFIL DE COMÉRCIO  C H I N A - resto do M U N D O

RELACIONAMENTO BILATERAL P O R T U G A L - C H I N A

Trocas Comerciais (agroalimentar) (média 2016 – 2020)

- Exportações    - Importações    ● Saldo

Evolução das Trocas Comerciais (2016 – 2020)

(OMC)

INE, NC 4 dígitos, em milhares de Euros

https://databank.worldbank.org/views/reports/reportwidget.aspx?Report_Name=CountryProfile&Id=b450fd57&tbar=y&dd=y&inf=n&zm=n&country=CHN
https://www.bportugal.pt/conversor-moeda?from=EUR&to=CNY&date=1641340800&value=1.00
https://www.wto.org/english/res_e/statis_e/daily_update_e/trade_profiles/CN_e.pdf


As empresas/operadores nacionais têm transmitido com muita

frequência situações de dificuldade na entrada dos seus produtos no

mercado chinês, como resultado das constantes solicitações/pedidos

de informação adicional e/ou obstáculos que as autoridades locais

(GACC) colocam aquando da chegada dos contentores ou do produto à

China.

Frequentemente, as medidas de fronteira de cariz não pautal

incorrem em atrasos e custos acrescidos de exportação, pelo que seria

muito relevante a agilização de variados procedimentos como:

• A acessibilidade a informação traduzida para outras línguas,

facilitando a preparação pelas empresas das exigências a cumprir

na documentação;

• O desalfandegamento, distinto de região para região;

• O transporte e logística;

• A abertura à exportação;

• A inspeção individual aos estabelecimentos da UE, em particular

nas exportações de produtos de carne (fresca e produtos cárneos).

De forma a agilizar e ultrapassar alguns obstáculos ao comércio, têm

sido estabelecidos instrumentos de cooperação Portugal-China. No

entanto, a 01/01/2022, entraram em vigor dois novos Decretos GACC

(n.ºs 248 e 249) relativos ao registo de produtores de bens

agroalimentares importados e medidas de segurança alimentar de

importação e exportação da China, o que veio ainda introduzir

maiores barreiras à exportação. O procedimento é distinto para os

produtos de alto (categoria 1) e de baixo risco (categoria 2). Estes

decretos vieram ainda introduzir novas regras de rotulagem e

alterações nas declarações aduaneiras em determinadas

circunstâncias.

A 14/09/2020 foi assinado um acordo entre a UE e a China sobre

Cooperação em Matéria de IG’s e a Proteção dessas IG’s, tendo este

entrado em vigor a 01/03/2021. Quanto a este acordo verifica-se que

os resultados atingidos até à data são frágeis, não garantindo uma

efetiva proteção dos produtos nacionais e comunitários na RP China. O

vinho do Porto e a existência de marcas idênticas a PORTO ou PORT

suscitam especial preocupação.

Oportunidades

PERSPECTIVAS DE INTERNACIONALIZAÇÃO

Principais contributos para a variação das exportações (AA+M+F)
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edução das exportações

Produtos Alimentares
BILATERAL IGs

Processos Habilitação 
à Exportação (DGAV, 30/12/2021)

Imediata Após 4 anos

Carne de aves Fase inicial Vinho Alentejo Azeite de Moura

Arroz (“Baby rice”) Em curso Vinho Dão Azeite do Alentejo Interior

Pera Em curso Vinho Douro Azeite de Trás-os-Montes 

Maçã Em curso Vinho do Porto Vinho da Madeira

Citrinos Em curso Pera Rocha do Oeste Presunto de Barrancos

Kiwi Fase inicial Queijo S. Jorge

Outros: pêssego, nectarina e 
ameixa Fase inicial

Carne de bovino e ovino Fase inicial

Bovinos de lide Em curso

Produtos à base de carne de suíno Fase inicial

Ovos para incubação e pintos do dia Em curso

Mel Em curso (atualmente certificado 
generalista)

Jan./2022

INE - NC 4 dígitos, em Euros


