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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), que assegurou a articulação com as 

entidades do Grupo de Trabalho no âmbito do presente relatório; 
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 Direção-Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural (DGADR); 

 Instituto de Financiamento de Agricultura e Pescas, I. P. (IFAP); 

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

 

O presente relatório vem dar cumprimento à alínea b) do número 7 do referido Despacho. 
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Em cumprimento do determinado no Ponto 7.b) do Despacho nº 2294/2022, de 22 de fevereiro, de 

Sua Ex.ª Ministra da Agricultura, reuniu-se por parte da administração pública, a DGAV e o GPP, e por 

parte do setor suinícola (adiante designado “Setor”), a FILPORC, a APIC e a FPAS, com o objetivo de 

elaborar um relatório conjunto a apresentar à tutela do Ministério da Agricultura e Alimentação, com 

propostas de atuação visando a identificação de mercados extracomunitários estratégicos para o setor 

suinícola nacional, e metodologias eficazes para a sua abertura. 

Na fase atual, os representantes do Setor identificam a carne suína e os produtos à base de carne, 

como mercadorias prioritárias para as quais urge encontrar alternativas de escoamento, sendo o 

mercado internacional extracomunitário uma fileira a desenvolver tendo em conta fatores de 

saturação do mercado nacional e comunitário (ter por referência o relatório “DIAGNÓSTICO DO SETOR 

E PROPOSTAS DE MEDIDAS DE PROMOÇÃO DA SUSTENTABILIDADE DA ATIVIDADE SUINÍCOLA”). 

Verifica-se por outro lado que as exportações nacionais de carne suína, fresca e transformada, se 

concentram num número limitado de destinos (ver Tabela I). 

Da leitura destes dados, concluímos que em cada um dos últimos 5 anos completos, entre 67% e 78% 

em valor, das exportações para país terceiro de carne suína fresca ou processada, concentraram-se 

em apenas dois mercados. Numa outra leitura, observa-se o peso crescente dos mercados asiáticos 

abertos nos últimos anos, incluindo Japão (aberto em 2014), Coreia do Sul (2018) e sobretudo 

República Popular da China (2019), em contraponto aos mercados tradicionais de destino, como 

Angola (ultrapassada pela China, em 2020, como 1º mercado de destino), Cabo Verde, Suíça, ou 

Moçambique, cujo peso relativo tem vindo a decrescer. 

De relevar que para o período em apreço, entre 47% e 61% das exportações têm por destino países 

extracomunitários, o que evidencia a importância destes mercados para o escoamento da carne suína 

nacional, fresca ou transformada. 

Refira-se ainda o caso particular do Reino Unido, incluído na Tabela I apenas para os anos de 2020 e 

2021, após efetivação do Brexit, em que cessou formalmente o seu estatuto como Estado Membro da 

UE, tornando-se em 2020 o 5º mercado de destino extracomunitário para a carne suína portuguesa 

fresca ou processada. 

Na tabela II, figuram os valores de colocação no mercado do Reino Unido de carne suína nacional fresca 

e transformada, para o mesmo período (últimos 5 anos completos). 
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Tabela I – 10 Principais destinos das Exportações de Carne e PBC de porco portuguesa, extra UE 

 
2021 (€) 

% 
Países 

3ºs 

 
2020 (€) 

% 
Países 

3ºs 

 
2019 (€) 

% 
Países 

3ºs 

 
2018 (€) 

% 
Países 

3ºs 

 
2017 (€) 

% 
Países 

3ºs 

China 37 042 707 € 39% China 57 351 019 € 50% Angola 34 224 194 € 47% Angola 44 428 119 € 66% Angola 63 324 200 € 73% 

Angola 27 503 276 € 29% Angola 28 332 152 € 25% China 14 910 656 € 21% Japão 4 797 325 € 7% Cabo 
Verde 

4 181 250 € 5% 

Cabo 
Verde 

5 865 438 € 6% Cabo 
Verde 

4 938 458 € 4% Cabo 
Verde 

4 569 353 € 6% Cabo 
Verde 

4 263 710 € 6% Hong 
Kong 

4 084 780 € 5% 

Japão 5 253 177 € 5% Japão 4 905 182 € 4% Japão 4 563 164 € 6% Macau 2 454 807 € 4% Japão 3 925 487 € 5% 

Reino 
Unido 

4 448 123 € 5% Reino 
Unido 

4 016 414 € 2% Suíça 2 627 592 € 4% Suíça 2 439 910 € 4% Moçambi
que 

2 221 264 € 3% 

Suíça 3 849 850 € 4% Suíça 3 580 580 € 2% Moçambi
que 

2 261 629 € 3% Moçambi
que 

2 207 857 € 3% Suíça 2 192 539 € 3% 

Coreia do 
Sul 

3 421 651 € 4% Hong 
Kong 

2 588 090 € 1% Macau 1 912 471 € 3% Hong 
Kong 

2 080 909 € 3% Macau 1 441 195 € 2% 

Moçambi
que 

2 192 853 € 2% Moçambi
que 

2 576 321 € 1% Hong 
Kong 

1 689 985 € 2% São Tomé 
e Príncipe 

1 177 943 € 2% São Tomé 
e Príncipe 

776 434 € 1% 

Macau 1 295 959 € 1% Macau 1 214 391 € 1% São Tomé 
e Príncipe 

1 021 670 € 1% Brasil 701 333 € 1% Brasil 564 843 € 1% 

São Tomé 
e Príncipe 

1 129 296 € 1% São Tomé 
e Príncipe 

1 064 496 € 1% Brasil 832 836 € 1% Vietname 466 862 € 1% Canadá 345 042 € 0% 

Total 
Países 3ºs 

96 168 718 € 56% Total 
Países 3ºs 

114 983 296 € 61% Total 
Países 3ºs 

72 325 476 € 47% Total 
Países 3ºs 

67 713 028 € 47% Total 
Países 3ºs 

86 537 575 € 50% 

Mundo 172 792 384 € 100% Mundo 188 952 997 € 100% Mundo 154 581 689 € 100% Mundo 143 529 484 € 100% Mundo 174 612 576 € 100% 

Exportações (€) de bens por Local de destino e Tipo de bens (Nomenclatura combinada – NC8); Anual – INE, Estatísticas do comércio internacional de bens 
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Tabela II - Exportações de Carne e PBC de porco portuguesa, Reino Unido 

 

 

 

 

 

 

 

Num exercício hipotético de antecipação do Reino Unido como um mercado terceiro, comparando as 

quantidades exportadas para este mercado antes de 2020, com os valores da Tabela I, verificamos que 

o peso relativo das exportações para o Reino Unido se enquadraria como 2º maior mercado em 2017 

e em 2018, e 3º maior mercado em 2019 (ultrapassado pela China). 

Por último, note-se a queda abruta entre 2019 e 2020, para menos de metade em valor das 

exportações para o Reino Unido, o que poderá denotar o efeito negativo do Brexit para o comércio, 

após introdução de controlos aduaneiros fronteiriços no Reino Unido, ainda que as condições 

sanitárias não tenham sido alteradas. 

Para além do caso particular do Reino Unido, verificam-se recorrentemente grandes flutuações dos 

volumes de negócio para alguns dos mais importantes destinos, por motivos conjunturais, conferindo 

um grau de imprevisibilidade de todo indesejável. São exemplos desta volatilidade, a recente queda 

de exportações para o mercado chinês, bem como, em tempos, situações semelhantes no mercado 

venezuelano, russo ou angolano. 

Há, portanto, uma grande necessidade de diversificação de mercados e de abertura de alternativas, 

por forma a mitigar variações conjunturais de alguns destinos e permitir o desenvolvimento e 

consolidação da internacionalização do Setor. 

 

 

 

  Ano Valor 

2017 10 150 020 € 

2018 7 983 924 € 

2019 9 165 415 € 

2020 4 016 414 € 

2021 4 448 123 € 

Exportações (€) de bens por Local de destino e Tipo de 
bens (Nomenclatura combinada - NC8); 
Anual - INE, Estatísticas do comércio internacional de bens 
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da internacionalização, e 

principais fóruns de decisão a 

nível nacional e comunitário 

 



 
  

14 

Setor Suinícola Nacional | Propostas de atuação para identificação e abertura de mercados externos 
estratégicos 

 

O comércio internacional de produtos agroalimentares e das carnes em particular, é fortemente 

dependente da imposição de medidas tarifárias e não tarifárias ao comércio. As medidas SPS em 

particular constituem em natureza as questões objeto de negociação para a abertura dos mercados e 

para definição das condições de exportação a cumprir. Interessa, portanto, identificar os principais 

fóruns onde esta negociação ocorre, as melhores formas de intervir e estar presente, bem como as 

estratégias a levar a cabo. 

 

2.1. A nível nacional  

Verifica-se desde 2010, uma abordagem concertada para a internacionalização no setor agroalimentar 

entre os serviços do Ministério da Agricultura, nomeadamente o GPP, a DGAV e outras entidades da 

administração pública, incluindo o AICEP e a DGPE/MNE1, as associações representativas do setor. As 

estratégias associadas têm sido acompanhadas por um conjunto de instrumentos de acesso aos 

mercados terceiros que complementam as prioridades definidas no âmbito da política comercial da 

UE. 

Importa referir em particular que, em 2020, atendendo à necessidade de monitorização da situação 

resultante da pandemia COVID 19, foi criada uma task-force para a Internacionalização do setor 

agroalimentar, o que proporcionou uma reflexão conjunta entre entidades públicas e privadas sobre 

os desafios e oportunidades enfrentadas pelo setor. 

Em termos estatutários, a Direção-Geral de Alimentação e Veterinária (DGAV) tem por missão a 

“definição, execução e avaliação das políticas de segurança alimentar, de proteção animal e de 

sanidade animal, proteção vegetal e fitossanidade, sendo investida nas funções de Autoridade 

Sanitária Veterinária e Fitossanitária Nacional, de Autoridade Nacional para os Medicamentos 

Veterinários e de Autoridade responsável pela gestão do Sistema de Segurança dos Alimentos.”2   

Trata-se de um serviço central integrado na administração direta do Estado, dotado de autonomia 

administrativa e integrado no Ministério da Agricultura e Alimentação, que tutela o setor 

agropecuário. 

                                                           
1 GPP - Gabinete de Planeamento e Políticas ; DGAV - Direção-Geral de Alimentação e Veterinária ;  AICEP -  Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal, 

E.P.E. ; DGPE - Direção-Geral de Política Externa, do Ministério dos Negócios Estrangeiros 
2 Decreto-Lei nº 18/2014 de 4 de fevereiro 
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No contexto da internacionalização compete à DGAV definir, coordenar e avaliar as ações relativas à 

certificação para exportação e controlos à importação no âmbito das suas atribuições3. 

Será relevante referir que dentro da DGAV, compete à Direção de Serviços de Estratégia, Comunicação 

e Internacionalização (DSECI)4, e dentro desta à Divisão de Internacionalização e Mercados (DIM)5, 

operacionalizar tais competências para a internacionalização, nomeadamente: 

 Definir e coordenar o sistema de certificação de animais, produtos de origem animal, produtos 

germinais e subprodutos (que não para alimentação animal); 

 Coordenar as ações no âmbito da DGAV respeitantes à apresentação de dossiers conducentes 

à negociação de acordos com países terceiros com vista à exportação de animais, produtos 

animais, produtos de origem animal e subprodutos de origem animal; 

 Organizar e acompanhar as inspeções de países terceiros com vista à habilitação à exportação; 

 Acompanhar o desenvolvimento das políticas internacionais, nomeadamente no âmbito das 

relações bilaterais e acordos com países terceiros; 

 Promover a articulação com as organizações associativas dos setores com vista à partilha de 

informação e incremento da atividade de exportação; 

 Acompanhar o desenvolvimento das políticas da União Europeia relacionadas com as áreas de 

competência da DGAV e coordenar a emissão de pareceres e respostas às solicitações 

externas; 

 Monitorizar o funcionamento do Sistema TRACES; 

 Emitir pareceres relacionados com as respetivas atribuições e apoio técnico aos serviços 

veterinários operacionais; 

 Assegurar a representação nacional nas matérias da sua competência nos grupos de trabalho 

específicos na comunidade europeia e junto das diferentes instâncias da União Europeia e de 

outras Organizações Internacionais. 

 

 

 

                                                           
3 Decreto-Lei n.º 7/2012 de 17 de janeiro; Decreto Regulamentar n.º 31/2012 de 13 de março 
4 Portaria n.º 282/2012 de 17 de setembro 
5 Despacho n.º 15262/2012 de 28 de novembro 
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2.2. Enquadramento regulatório internacional e fóruns 
multilaterais de referência  
 

O Acordo para as medidas Sanitárias e Fitossanitárias da Organização Mundial do Comércio (adiante 

designado Acordo SPS), constitui a base jurídica internacional que estabelece as regras a que os 

estados estão sujeitos quando adotam medidas sanitárias com potencial impacto no comércio, 

destinadas a proteger a segurança alimentar e o estatuto sanitário dos efetivos pecuários6. Interessa, 

portanto, que todos os atores envolvidos no comércio de carne estejam a par das linhas gerais 

definidas neste texto. 

Trata-se de um dos atos fundadores da OMC, em vigor desde 1995, e, juntamente com o Acordo sobre 

as Barreiras Técnicas ao Comércio (Acordo TBT), estabelece a base jurídica internacional para a 

aplicação de medidas não pautais com potencial impacto no comércio, de que todos os membros desta 

organização são signatários e aos quais estão legalmente obrigados. 

O Acordo SPS permite aos membros da OMC estabelecer as suas próprias normas sobre segurança 

alimentar e saúde animal, desde que essas normas sejam concebidas unicamente para alcançar esses 

objetivos, não constituindo barreiras desnecessárias ao comércio ou formas de protecionismo 

disfarçado. Para alcançar estes objetivos, estas normas devem basear-se na ciência, aplicadas apenas 

na medida do necessário para proteger a vida ou a saúde humana ou animal, e não devem discriminar 

arbitrária ou injustificadamente entre países onde prevaleçam condições idênticas ou semelhantes. 

Realçam-se os seguintes princípios básicos e principais disposições do Acordo SPS da OMC: 

 É reconhecido aos países o direito a tomar as medidas necessárias para proteger a vida e saúde 

humana e animal no seu território, e nesse âmbito definir o nível de proteção considerado 

adequado; 

 Os membros devem garantir que estas medidas sejam aplicadas apenas na medida do 

necessário para proteger a vida e a saúde humana ou animal, e que sejam adotadas as medidas 

menos restritivas ao comércio; 

 Princípio da harmonização - Os membros são encorajados a adotar normas, diretrizes e 

recomendações estabelecidas pelas Organizações Internacionais de referência para a 

segurança alimentar (Codex Alimentarius) e saúde animal (OMSA - Organização Mundial de 

Saúde Animal). Quando as medidas adotadas diferem das normas internacionais referidas, os 

                                                           
6 Excluem-se referências a questões  fitossanitárias, uma vez que este relatório aborda unicamente a fileira suína 
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membros terão de assegurar que estas se baseiem numa avaliação científica dos riscos, 

realizada de acordo com as técnicas de avaliação dos riscos desenvolvidas pelas organizações 

internacionais relevantes. 

 Princípio da transparência - Os membros devem notificar as alterações das suas medidas SPS, 

e dar aos parceiros comerciais oportunidade e tempo suficiente para comentar estas 

alterações antes de serem adotadas. Sempre que possível, deverá ser concedido um período 

de transição razoável, permitindo aos parceiros comerciais e operadores económicos 

adaptarem-se às novas circunstâncias e evitar perturbações desnecessárias do comércio 

existente. 

 Os membros devem também nomear um ponto de contacto, responsável por informar os 

parceiros comerciais, mediante pedido, sobre as condições de importação e as medidas SPS 

em vigor no seu país. 

 É estabelecido o Comité SPS, o fórum onde os membros da OMC discutem questões 

relacionadas com a implementação do Acordo SPS e potenciais preocupações comerciais. O 

Comité reúne-se regularmente, três vezes por ano, na sede da OMC em Genebra, na Suíça. 

Todas as decisões são tomadas por consenso. 

O Comité SPS da OMC constitui o grande e principal fórum multilateral onde é discutida a aplicação 

do Acordo SPS pelos membros da OMC, e inerentemente, onde se procuram soluções para as diversas 

questões sanitárias de acesso aos mercados. No plenário têm assento todos os EM da UE, como 

membros da OMC. No entanto, a UE está representada no seu todo, sendo representada pela 

Comissão Europeia - DG SANTE (que gere questões defensivas para a UE) e DG Comércio (que gere em 

as questões ofensivas da UE, em geral). À margem do Comité, são organizados variados encontros 

bilaterais onde de uma forma mais ou menos informal, os membros discutem soluções para resolução 

de problemas, evitando assim que sejam referidos no plenário. Nestes encontros, incluem-se reuniões 

entre a Comissão e diversos parceiros comerciais, mas também reuniões entre vários EM da UE e 

países terceiros, onde se procuram soluções práticas para resolução de constrangimentos diversos ao 

comércio. 

O Comité do Codex Alimentarius e a Organização Mundial de Saúde Animal - Um dos aspetos mais 

relevantes do Acordo SPS, são as referências ao Codex Alimentarius (para a segurança alimentar) e à 

OMSA (para a saúde animal), como duas das três organizações mundiais SPS de referência7. Com a 

vigência deste Acordo SPS, as normas, diretrizes e recomendações emanadas destas organizações 

                                                           
7 O IPPC (Convenção Internacional para a Proteção das Plantas), para questões fitossanitárias, é a terceira organização das chamadas «três irmãs». 
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passam a ser legalmente vinculativas a todos os membros da OMC, podendo os mesmos divergir destas 

normas, apenas com base em critérios científicos sólidos e devidamente demonstrados. Estas duas 

organizações terão, portanto, de ser consideradas quando se refere o contexto SPS das relações 

internacionais. 

 

2.3. A internacionalização no contexto da UE   

 
O Artigo 207.º do Tratado sobre o Funcionamento da UE, estabelece os alicerces da Política comercial 

comum, assente em princípios uniformes, incluindo no que respeita à celebração de acordos 

comerciais e à política de exportação da União. 

O Parlamento Europeu e o Conselho, por meio de regulamentos adotados de acordo com o processo 

legislativo ordinário, estabelecem as medidas que definem o quadro em que é executada a política 

comercial comum. 

Quando devam ser negociados e celebrados acordos com um ou mais países terceiros ou organizações 

internacionais, a Comissão apresenta recomendações ao Conselho, que a autoriza a encetar as 

negociações necessárias. Cabe ao Conselho e à Comissão assegurar que os acordos negociados sejam 

compatíveis com as políticas e normas internas da União. 

As negociações são conduzidas pela Comissão, em consulta com um comité especial designado pelo 

Conselho para a assistir nessas funções e no âmbito das diretrizes que o Conselho lhe possa endereçar. 

A Comissão apresenta regularmente ao comité especial e ao Parlamento Europeu um relatório sobre 

a situação das negociações. 

O exercício das competências atribuídas à União no domínio da política comercial comum não afeta a 

delimitação de competências entre a União e os Estados-Membros, nem conduz à harmonização das 

disposições legislativas ou regulamentares dos Estados-Membros, na medida em que os Tratados 

excluam essa harmonização. 

Perante este enquadramento legal mais genérico, foram criados vários grupos de trabalho (GT), quer 

da Comissão quer do Conselho, onde são abordadas especificamente as questões SPS no contexto do 

comércio internacional. Em concreto, refiram-se os seguintes: 
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 GT de Peritos Veterinários (Grupo Potsdam) 

Trata-se de um GT do Conselho Europeu criado para preparação de rondas negociais relativas 

a acordos e relações comerciais entre a UE e países terceiros, onde estão em causa questões 

veterinárias, nomeadamente as relativas a saúde e bem-estar animal e a higiene e segurança 

alimentar. 

Nestas reuniões, os EM e a Comissão Europeia identificam barreiras sanitárias ao comércio, 

informam sobre os seus interesses específicos e discutem estratégias a seguir em relação a 

cada mercado. 

São revistos os termos dos capítulos sanitários dos Acordos Comerciais em negociação, bem 

como de Acordos Veterinários entre a União e Países Terceiros. 

Portugal presidiu a este GT durante a Presidência Portuguesa do Conselho, no 1º semestre de 

2021. 

 GT de preparação para o Comité SPS da OMC 

Trata-se do GT da Comissão Europeia onde é coordenada a participação dos EM nos Comités 

SPS da OMC. Este GT reúne três vezes por ano, cerca de 4 semanas antes das datas dos Comités 

SPS, sendo gerida em conjunto entre a DG SANTE e a DG Comércio. 

 GT de Acesso aos mercados para questões SPS (SPS MAWG) 

Este GT da Comissão Europeia, organizado e conduzido pela DG Comércio, e com a 

participação da DG SANTE e da DG Agricultura, tem a particularidade de sentar à mesa não 

apenas a Comissão e as administrações dos EM, mas também as diversas associações 

europeias representativas dos setores agroindustriais. Tem por objetivo discutir questões SPS 

de acesso aos mercados, contando com as perspetivas dos vários grupos de interesse 

europeus. De referir ainda que este GT conta regularmente com a participação por 

videoconferência de delegações da UE em países terceiros.  

Numa perspetiva de levantamento e defesa dos interesses nacionais para questões de 

internacionalização, interessa perscrutar e coordenar com o Setor a participação nacional nestes 

diferentes fóruns.  
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2.4. Ferramentas de acesso aos mercados, disponíveis ao nível 
Comunitário  
 
No âmbito das suas competências a Comissão Europeia tem à disposição dos EM e dos seus atores 

comerciais, uma série de instrumentos que visam identificar, analisar e eliminar ou reduzir barreiras 

comerciais na área SPS. Para além dos GT acima identificados, são de relevar os seguintes: 

 Prioridades de acesso ao mercado 

A Comissão, em conjunto com os EM e ouvidas as associações setoriais, identifica e atualiza 

regularmente as prioridades de acesso a mercados, que lhe permite uma intervenção mais 

assertiva para a resolução dos principais constrangimentos sanitários às exportações. São 

assim identificados os países e setores/produtos considerados de particular relevância neste 

contexto, tendo em particular atenção os acordos de comércio livre firmados ou em 

negociação. 

 Acordos de Comércio Livre (ACL) 

Todos os ACL negociados pela UE, incluem um capítulo SPS onde são estabelecidas medidas 

mais favoráveis ao comércio do que aqueles previstos no Acordo SPS da OMC. São exemplo as 

disposições relativas ao reconhecimento da regionalização para as doenças animais ou o 

sistema de pré-listagem de estabelecimentos, entre outras. 

Para além das disposições SPS, estes Acordos contemplam medidas facilitadoras horizontais, 

tais como a redução ou abolição de barreiras pautais, que só por si poderão tornar o mercado 

mais relevante, justificando um maior investimento na resolução de barreiras sanitárias. 

 Cooperação técnica – Guias 

A Comissão Europeia, e a DG Comércio em particular, financia regularmente iniciativas e 

projetos que visam facilitar o comércio. São exemplo o atual Projeto FPI/Asia/SPS (projeto a 

decorrer atualmente com diversos países asiáticos, de cooperação em questões SPS para o 

comércio), ou o financiamento de visitas de estudo e seminários na UE e em países terceiros, 

no mesmo âmbito. 

São também produzidos Guias com informação sobre mercados específicos, para autoridades 

e empresas, tabelas de comparação da legislação do país importador e da UE, entre outras 

iniciativas. 
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 Identificação, análise e eliminação ou redução de barreiras Sanitárias / Notificações SPS da 

OMC 

A Comissão Europeia desenvolve um trabalho permanente, em conjunto com organizações 

setoriais, autoridades dos EM e de parceiros comerciais, e Delegações da UE em países 

terceiros, no sentido de identificar precocemente medidas sanitárias com potencial impacto 

negativo ao comércio, analisá-las à luz das regras do Acordo SPS, e procurar junto aos parceiros 

comerciais eliminar ou amenizar o impacto de tais medidas nas exportações europeias. 

Para além disso está estabelecido um procedimento sistemático de consulta aos EM e 

organizações setoriais, para análise e reação coordenada às Notificações SPS da OMC. 

 Bases de dados de acesso aos mercados (MADB) e Portal Access2Markets 

A secção SPS da MADB foi criada como resposta à necessidade de gerir e partilhar um grande 

volume de informação sobre questões SPS que afetam as exportações agroalimentares da UE 

para países terceiros. Esta base de dados inclui informação exaustiva sobre processos de 

abertura de mercados, legislação de países terceiros e outra documentação. Permite 

diferentes tipos de acesso e permissões concedidas a autoridades EM e de países terceiros, 

Comissão Europeia (DGs Comércio, SANTE e Agricultura), Delegações da UE, e também 

organizações empresariais europeias e nacionais. 

O Portal Access2Markets é uma plataforma de acesso a informações comerciais da UE (quer 

para importações, quer para exportações), que visa apoiar os esforços das empresas para 

internacionalizar as suas atividades. 

Para uma estratégia nacional sólida de acesso a mercados, é desejável que todos os intervenientes 

conheçam e tirem o melhor partido da multiplicidade de ferramentas e de fontes de informação 

disponíveis a nível comunitário. 
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3. Propostas de atuação  
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Atentos os resultados das discussões do Grupo de Trabalho, foram elaboradas as propostas 

abaixo, que visam uma atuação mais eficaz e concertada, tendo como objetivo identificar 

mercados prioritários, e focar recursos nos seus processos de abertura. 

a) Criação de um grupo de trabalho técnico de consulta mútua entre a administração e 

os representantes do Setor  

Considera-se pertinente reforçar a proximidade entre os serviços técnicos da 

administração pública onde se gerem os dossiers de abertura de mercados, e os 

representantes setoriais com interesse na internacionalização, através da realização de 

reuniões com regularidade, objetivos e agendas definidas. 

Neste âmbito, propõe-se a realização de reuniões com frequência bimensal, acrescidas 

de reuniões extraordinárias, quando considerado necessário. 

b) Identificação de mercados estratégicos e critérios para a sua priorização 

Caberá ao Setor, indicar os mercados considerados de acesso prioritário, tendo em 

consideração critérios económico-comerciais, sociais, conjunturais ou outros 

relevantes. O número de mercados a priorizar não deverá ser condicionado pela 

limitação dos recursos da administração. 

As prioridades definidas servirão de base para a gestão dos processos por parte da 

administração durante períodos pré-definidos, nomeadamente através da alocação de 

recursos tendo em vista a sua resolução da forma mais célere e eficaz possível. 

As prioridades estabelecidas, poderão ser revistas tendo em consideração os 

desenvolvimentos de cada processo ou outros fatores conjunturais, devendo as 

alterações ser justificadas tendo por base os critérios já referidos para a priorização de 

mercados, e discutidas entre o Setor e a administração. 

O Setor deverá organizar-se por forma a garantir que as prioridades propostas traduzem 

os interesses da fileira suinícola nacional. 

A identificação de mercados prioritários, permite uma maior transparência na atuação 

da administração e sua interação com os setores produtivos, devendo ser efetuada de 

forma tão assertiva quanto possível tendo em conta a maximização de resultados e a 

correta alocação de recursos. 

Este processo de priorização não obsta a normal atuação da administração na gestão 

dos restantes interesses de exportação manifestados pelos operadores económicos. 
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c) Propostas de atuação, por parte da administração e das associações, para otimização 

de resultados nos processos de abertura dos mercados prioritários 

Constitui um elemento-chave nos processos de abertura de mercado, as negociações 

diretas, a nível técnico, entre autoridades competentes de países importadores e 

exportadores. 

Será crucial promover reuniões e encontros diretos entre os serviços técnicos que 

gerem os dossiers de abertura de mercado e as autoridades competentes dos países 

importadores, que avaliam e gerem os processos de autorização de importação. Estas 

modalidades de interação técnica poderão incluir viagens aos países importadores, ou 

a colocação de técnicos como conselheiros SPS nesses países ou regiões. 

Será desejável o reforço da participação portuguesa (quer a administração quer o Setor) 

em reuniões da Comissão Europeia e do Conselho, onde se discutem assuntos SPS de 

acesso a mercados, e das interações entre a administração portuguesa e os serviços 

relevantes da Comissão Europeia, nomeadamente na DG Comércio e na DG SANTE. 

A participação portuguesa nos Comités SPS da OMC, onde se realizam encontros 

bilaterais para resolução de questões de acesso a mercados, será igualmente uma ação 

a promover. 

A administração e o Setor deverão cooperar e coordenar as suas ações visando a 

prossecução dos objetivos definidos para cada prioridade. 

 

d) Formas de cooperação entre a administração e as associações, tendo em vista a 

otimização de recursos e prossecução de resultados 

Para além do Grupo de Trabalho técnico referido no ponto 1 acima, a administração e o 

Setor procurarão desenvolver formas de cooperação e executar ações sinérgicas 

visando atingir os objetivos propostos, nomeadamente pelas seguintes ações: 

 Coordenar contactos com países terceiros importadores, quer a nível institucional 

(por parte da administração), quer a nível comercial (por parte do Setor e das suas 

empresas); 

 Organização e acompanhamento de missões de inspeção de países importadores a 

Portugal; 

 Respostas a questionários;  
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 Discutir e coordenar entre si as posições a assumir junto a Associações e fóruns 

europeus, e manifestações de interesses junto dos serviços relevantes das 

Instituições Europeias; 

 Estabelecer um procedimento de consulta e pedido de contributos para comentar 

Notificações SPS da OMC; 

 Considerar a contribuição do Setor para definição das políticas nos fóruns 

internacionais de referência, nomeadamente o Comité do Codex Alimentarius e a 

Organização Mundial de Saúde Animal, bem como explorar possibilidades de 

participação do Setor nestes fóruns. 

O Setor manifestou a necessidade de se reforçar a administração dos meios necessários para a 

prossecução destes objetivos. 
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