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“Let’s Talk About Pork From Europe” 

 

Exportações portuguesas da carne de porco para a Coreia do Sul 
batem recordes 

Com perdas acentuadas nas exportações para a China, 2021 foi o ano em que o mercado 
da Coreia do Sul mais sobressaiu, com um crescimento das exportações de carne de 
porco para este país a atingir os 570%. 

 

Apesar das exportações de carne de porco e derivados em 2021 registarem uma quebra de 
11,55% no total do valor exportado, houve países que aumentaram as suas encomendas, 
saldando-se o ano com um total de 169,03 milhões de euros de faturação do comércio 
externo da carne de porco portuguesa, dos quais 76,15 milhões dizem respeito ao mercado 
intracomunitário, com Espanha a significar 98%.  

No que respeita às exportações para países terceiros, foram registados 92,88 milhões no 
ano passado, com uma quebra de 15% face ao ano 2020. Em termos absolutos, a China foi 
o país com maior quebra de exportações (menos 19 milhões de euros em 2021), apesar de 
continuar a representar 40% das exportações do país. 

No lado das subidas, o destaque vai para a Coreia do Sul que teve um acréscimo de 570% 
no valor exportado em 2021 por comparação com 2020, tornando-se no 7º país para onde 
Portugal mais exporta carne de porco e derivados. Cabo Verde e Japão são dois países que 
também aumentaram as suas importações de carne de porco portuguesa, pelo segundo 
ano consecutivo. 

Já no que diz respeito ao Reino Unido, o Brexit teve um impacto de cerca de 1,5 milhões de 
euros nas exportações portuguesas de carne de porco, não havendo registo de saídas de 
produtos cárneos de porco no 1º trimestre de 2021. 
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Exportação (países terceiros) de carne, peças e subprodutos em 2021. 

Fonte: Eurostat (valor - m€) 

Destinos 2020 2021 21%20 % total 

China 56 276,30 37 204,19 -33,89% 40,06% 

Angola 26 593,87 26 055,94 -2,02% 28,05% 

Cabo Verde 4 904,03 5 813,76 18,55% 6,26% 

Japão 4 908,09 5 253,68 7,04% 5,66% 

Reino Unido 5 051,65 3 540,22 -29,92% 3,81% 

Suíça 3 143,53 3 401,81 8,22% 3,66% 

Coreia do Sul 476,55 3 193,74 570,18% 3,44% 

Moçambique 2 393,00 2 008,39 -16,07% 2,16% 

Macau 1 133,63 1 207,25 6,49% 1,30% 

S. Tomé e Príncipe 1 075,58 1 138,20 5,82% 1,23% 

TOTAL EXTRA-UE 109 177,00 92 881,73 -15,00% 100,00% 

 

Para mais informações, contacte: 

Gabinete de Imprensa – Portugal 

Sandra Maurício 

Sandra.mauricio@letstalkaboutpork.com 

Tel. 910648857 

 

Sobre a campanha Let’s Talk About Pork From Europe: 

Num mundo onde abundam as mensagens contraditórias, é cada vez mais difícil saber quando é 

que uma informação é verdadeira ou falsa. A iniciativa “Let’s Talk About Pork From Europe” 

esclarece, de forma séria e transparente, o modelo de produção europeu de carne de porco, 

demonstrando que os padrões de qualidade e segurança alimentar da União Europeia são os mais 
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elevados do mundo e os mais exigentes em termos de bem-estar animal, biossegurança e 

ambiente. A campanha de esclarecimento “Let’s Talk About Pork From Europe” arrancou em julho 

de 2020 e decorre até julho de 2022, em Portugal, Espanha e França, dirigindo-se essencialmente a 

públicos jovens entre os 18 e os 30 anos.  

Saiba mais em: http://letstalkabouteupork.com/ 
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