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Portugal possui um assinalável conjunto de 

produtos tradicionais, onde obviamente se 

destacam os alimentares, mas se assinala 

o crescimento dos não alimentares, que 

constitui um dos mais importantes ativos 

nacionais que podemos/devemos explorar. 

Oriundos de pequenas produções, 

fortemente ligadas à especialização territorial, 

possuem carácter genuíno, singular e 
escasso. Constituem o que poderemos 

designar por produtos de especialização 

ou de excelência territorial. 

Partindo de uma base sólida de tradição, 

muitos conseguem aliar inovação e 

sofisticação à confiança. Alguns conseguem 

já romper fronteiras e afirmarem-se 

internacionalmente; outros precisam de 

um empurrão. 

Se há produtos únicos e exclusivos de uma 

determinada terra, que revelam explosão 

de cheiros, festa de sabores e aromas, num 

banquete dos sentidos acompanhados pelo 

néctar dos deuses, são os produtos endógenos 

das Terras Altas de Portugal (TAP).

DAR OPORTUNIDADES INTERNACIONAIS À EXCELÊNCIA TERRITORIAL

São produtos que contam uma história 

impregnada de tradição, de usos e costumes 

– uma experiência que pode ser requintada 

e ímpar. São também paisagem, cultura e 

gentes que há muito partilham as paragens 

mais altas do país, nos distritos de Vila Real, 

de Bragança, da Guarda, de Castelo Branco 

e de Viseu. São, portanto, um valioso 
património nacional que importa manter, 

valorizar e potenciar.

O desafio que importa resolver – a 

valorização desta “excelência nacional” 

inserindo-a eficazmente em mercados 

internacionais de maior valor acrescentado 

– tem vindo a ser trabalhado em parceria 

pelas associações empresariais regionais, 

através de estratégias conjuntas para 

a internacionalização sustentada das 

empresas, projetando e ajudando a 

identificar oportunidades de negócio e 

contribuindo para a construção de uma 
maior notoriedade internacional das 
Terras Altas de Portugal. 

A iniciativa TAP persegue três grandes 

objetivos:

· Promover o reconhecimento internacional 

da imagem de Portugal associado à 

qualidade e sustentabilidade dos seus 

produtos de “excelência”, sua sofisticação 

e inovação, destacando a singularidade da 

oferta Terras Altas de Portugal; 

· Melhorar a competitividade internacional 

das empresas, através da disponibilização 

às PME de bens e serviços coletivos que 

potenciem a inteligência económica e a 

penetração em mercados externos; 

· Alavancar o crescimento das empresas 

da região TAP através de processos 

sustentados de internacionalização, 

que sinal izem oportunidades e 

constrangimentos em mercados 

externos, promovam a exploração de 

janelas de oportunidade de negócios e 

criem condições de suporte para inserir 

melhor externamente a oferta qualificada 

e inovadora da região TAP e de Portugal.
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OTAVA

EUA

GRONELÂNDIA

MÉXICO

ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

DESIGNAÇÃO OFICIAL. Canadá

LOCALIZAÇÃO. América Norte

ÁREA. 9.984.670 km2 (2º país em extensão territorial)

POPULAÇÃO TOTAL. 36,2 milhões habitantes (Census 2016)

DENSIDADE. 3,9 habitantes/km2

CAPITAL. Otava (883.391 habitantes)

CHEFE DO ESTADO. Rainha Isabel II, representada pelo 

Governador-Geral, David Johnston

PRIMEIRO-MINISTRO. Justin Trudeau (desde outubro de 

2015) - PL

FUSO HORÁRIO. entre -3,5 e -8 horas

UNIDADE MONETÁRIA. Dólar canadiano (CAD)

IDIOMA OFICIAL. País bilingue - inglês e francês

RELIGIÃO. Cerca de 67% da população é cristã, 24% não 

tem religião, 3,2% islâmica, entre outras religiões e 16%

OUTRAS CIDADES IMPORTANTES. Toronto (6,0 milhões, 

área metropolitana), Montreal (4,0 milhões, área 

metropolitana), Vancouver (2,5 milhões, área 

metropolitana), Calgary (1,4 milhões), Edmonton (1,3 

milhões), Quebec City (0,8 milhões), Winnipeg (0,8 

milhões).

CANADÁ
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LIGAÇÕES VIÁRIAS, FERROVIÁRIAS E AEROPORTUÁRIAS

A 10.ª maior economia mundial (2015) integra o G8, é sólida, 
estável, competitiva e aberta ao exterior, alcançando um 
elevado nível de vida.

A sua relação com os EUA é de grande proximidade e 
dependência, ainda que nem sempre fácil.

Apesar da sua baixa densidade populacional (segunda maior 
extensão territorial com cerca de 35 milhões de habitantes) 
é um país fortemente industrializado, com recursos naturais 
relevantes (mineiros, agrícolas, florestais e energéticos), 
destacando-se como importante produtor de petróleo e 
de gás natural, sendo dos poucos países industrializados 
exportador líquido de energia. 



O espaço NAFTA enquadra e determina a economia canadiana

O ESPAÇO NAFTA

A economia canadiana é, em larga medida, 
determinada pelo seu enquadramento no espaço 
NAFTA (North American Free Trade Agreement), 
existindo uma grande dependência e interligação 
do Canadá com os EUA, que absorve 75% das 
exportações canadianas e fornece, por sua vez, à 
volta de 50% das importações. 

A NAFTA é um bloco económico 
criado em 1994, formado pelo 
Canadá, México e Estados Unidos, 
numa atmosfera de livre comércio, 
com custo reduzido para troca de 
mercadorias entre os três países.
• A região NAFTA é a área mais 

extensa de livre comércio global, 
cinco vezes o tamanho da União 
Europeia.

• Conta com cerca de 485 milhões 
de habitantes, representando 7% 
da população mundial.

• Representa mais de ¼ do PIB 
mundial.

• Apresenta, desde a criação do 
acordo, um crescimento do PIB 
de 2,6% por ano.

• A região produz anualmente 
mais de USD 19 triliões de bens e 
serviços.

• O comércio entre os parceiros é 
estimado em mais de 100 milhões 
de dólares por hora.

EUA México Canadá

321,8 127,0 35,9

[população em milhões]
Fonte: UN Population Division

NAFTA criou a 
maior zona de 
comércio livre do 
mundo com 485 
milhões de pessoas

Comércio entre os 3 
membros
(1993–2015)

$2978

A NAFTA baixou os preços 
para os consumidores, 

especialmente 
alimentação, automóveis, 

vestuário e electrónica.

A NAFTA reduziu o 
consumo de petróleo dos 

EUA com origem em 
regimes menos amistosos
Importação de petróleo 

EUA (quota)

NAFTA: POPULAÇÃO (2015)

Fonte: EIU - Economist Intelligence Unit

 NAFTA EM 2015

[percentagem]
Fonte: World Bank

NAFTA: CRESCIMENTO DO PIB REAL

6

4

0

2

-4

-6

-2

CanadáMéxicoEUA

EXPORTAÇÕES CANADÁ
75% das exportação do 
Canadá vão para os EUA

EXPORTAÇÕES EUA
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DENSIDADE POPULACIONAL

Nº DE HABITANTES

OTTAWA

TORONTO

WINNIPEG

REGINA

EDMONTON

VICTORIA

WHITEHORSE

YELLOWKNIFE

IQALUIT

ST. JOHNS

CHARLOTTETOWN

FREDERICTON
HALIFAX

QUÉBEC

YUKON

NANUVUT

MANITOBA

BRITISH
COLUMBIA ALBERTA

SASKATCHEWAN

NORTHWEST
TERRITORIES

ONTARIO

QUEBEC

NEWFOUNDLAND
AND LABRADOR

NOVA
SCOTIA

PRINCE
EDWARD
ISLAND

NEW
BRUNSWICK

O Canadá é uma federação composta por 10 províncias e 3 territórios. Cerca de 4/5 da população vive a 150 km da fronteira com os EUA, 
concentrada no Corredor Quebec - Windsor (nomeadamente a Grande Golden Horseshoe, que inclui as áreas de Toronto, Montreal e 
Ottawa), a Lower Mainland (que consiste na região de Vancouver) e o Corredor Calgary-Edmonton, em Alberta.

UM PAÍS IMENSO



O maior crescimento populacional do G8 (mais 5 % entre 2011 e 2016), 
muito fruto da imigração (a maior taxa de imigração per capita do mundo)

RETRATO SOCIAL

O apoio ao pluralismo, 
nomeadamente religioso, é uma 
parte importante da cultura política 
do Canadá

Em 2007, quase um em cada cinco 
canadianos era natural de outros 
países.

Em 2031, um em cada três poderá 
pertencer a um grupo minoritário 
relevante.
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POPULAÇÃO

[CAD $ milhões]
Fonte: Trading Economics

RENDIMENTO PESSOAL
DISPONÍVEL

[taxa de desemprego]
Fonte: Trading Economics
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PIRÂMIDE ETÁRIA

RELIGIÃO

GRUPOS ÉTNICOS
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Europeus
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Membro do G8, a 6.º maior economia mundial e a 3.ª da UE apresenta significativos desafios

 (p) previsão
Fonte: EIU - Economist Intelligence Unit

CRESCIMENTO ECONÓMICO

(p) previsão
Fonte: EIU - Economist Intelligence Unit

TAXA DE INFLAÇÃO

[CAD $]

(e) estimativa (p) previsão
Fonte: EIU - Economist Intelligence Unit

 

 

 

CRESCIMENTO EM % 2016 2017 (p) 2018 (p)

PIB EUA 1,6 2,3 2,1

PIB OCDE 1,7 1,9 1,7

PIB Mundial 2,2 2,6 2,4

Comércio Mundial 1,8 2,7 2,7

PIB PER CAPITA

50.187

43.152 42.028 43.430
48.585

2014 2015 2016 (e) 2017 (p) 2018 (p)

1,8%

-0,6%

1,0%

1,9%

2,4%

2014
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2016 2017 (p) 2018 (p)

(p) previsão
Fonte: EIU - Economist Intelligence Unit
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De salientar que, após um período de grande 

prosperidade económica, o Canadá entrou em 

recessão no final de 2008, registando o primeiro 

défice orçamental em 2009, após 12 anos 

consecutivos a acumular excedentes.

Em 2016, a economia terá crescido apenas 

1,3%, evidenciando uma tímida recuperação 

face a  2015 (1,1%). Excluindo a crise financeira 

global, será a primeira vez, em mais de duas 

décadas, que o crescimento económico fica 

abaixo de 2%, em dois anos consecutivos, 

devido, fundamentalmente, ao baixo preço do 

petróleo, induzindo baixo nível do investimento, 

a par de um ambiente de crise nas províncias 

produtoras de petróleo (Alberta, Saskatechewan, 

Newfoundland e Labrador).

Com a eleição do Partido Liberal, em outubro 

de 2015, iniciou-se uma nova era na vida política 

do Canadá, com a reversão de algumas das 

medidas do governo anterior (conservador) e a 

focalização no apoio à classe média. Medidas 

públicas de dinamização da economia nacional, 

a diversificação dos parceiros comerciais (Ásia 

e América Latina) e a conjuntura internacional, 

permitem estimar um crescimento da economia, 

entre 2017 e 2020, a taxas à volta dos 2%.

A atual conjuntura assenta numa política fiscal 

prudente, com taxas de juro baixas e inflação 

controlada, com valores abaixo dos 2%. A taxa 

de desemprego é igualmente baixa (7%) e prevê-

se que evolua em torno desse patamar.

RETRATO ECONÓMICO



EVOLUÇÃO BALANÇA COMERCIAL DO CANADÁ, MIL M DE EUROS

Fonte: International Trade Centre (ITC)
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Combustíveis e óleos minerais

Veículos automóveis e suas 
partes

Máquinas e equipamentos mecânicos  

Pérolas, pedras e metais preciosos
Máquinas e equipamentos elétricos 

EUA

China
Reino Unido
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Veículos automóveis e suas partes

Máquinas e equipamentos 
mecânicos  

Máquinas e equipamentos 
elétricos 
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EUA

China

México

Alemanha
Japão
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2015

Fonte: International Trade Centre (ITC)

Em 2015, o Canadá era o 11.º exportador mundial (quota de 2,5% das exportações mundiais); 
e o 10.º no ranking de importadores (2,6% das importações mundiais)

COMÉRCIO INTERNACIONAL



UM MERCADO COM 
POTENCIAL DE 
CRESCIMENTO

EVOLUÇÃO DA BALANÇA COMERCIAL BILATERAL (106 EUR) 

Fonte: Banco de Portugal

2011 2012 2013 2014 2015

Export Import Saldo

O Canadá não é um dos principais parceiros comerciais de Portugal, ainda assim é um 
importante mercado para o comércio internacional português (quota de 0,80% enquanto 
cliente e de 0,19% como fornecedor, em 2015).

De acordo com os dados do INE, o número de empresas 
portuguesas exportadoras para o Canadá aumentou entre 
2011 e 2015, embora em 2013 se tenha verificado uma 
ligeira redução face a 2012. Assim, o número de empresas 
exportadoras registou um crescimento de 21,5%, de 2011 para 
2015, passando de 1 119 para 1 380 empresas.

Metais comuns (25,7%)

Produtos alimentares (14,6%)

Produtos químicos (12,3%)

Máquinas e aparelhos (11,0%)

Matérias têxteis (9,4%)

Calçado (6,7%)

Exportações, % total 2015

Produtos agrícolas (58,1%)

Máquinas e aparelhos (12,3%)

Produtos químicos (10,7%)

Metais comuns (6,8%)

Veículos e outro mat. Transporte (4,3%)

Instrumentos de ótica e precisão (2,5%)

Importações, % total 2015



TECIDO EMPRESARIAL

REPARTIÇÃO DO PIB POR SETORES (2013)

8.1% Indústria
extrativa

6.9% Administração pública

6.8% Saúde e 
assistência social

5.3% Educação

4.1% Transporte
e armazenamento

2.5% Utilities

1.8% Agricultura

0.7% Arte, Recreação
e Entretenimento

2.0% Outros serviços
19.3% Banca, Seguros
Imobiliário e Renting

10.6% Indústria

Fonte: Bank of Canada, Statistics Canada

7.1% Construção

6.0% Serviços profissionais
científicos e técnicos

5.4% Comércio
por grosso

5.4% Comércio
a retalho

2.0% Hotelaria e Restauração

2.5% Serviços administrativos

3.3% Cultura e 
informação

Em termos de estrutura do PIB (Produto Interno Bruto), 
o setor dos serviços tem um peso elevado na estrutura 
económica do país, representando cerca de 70% do 
total; o setor industrial, tecnologicamente avançado 
(indústria automóvel, máquinas e equipamentos, 
aeroespacial, indústria extrativa, entre outras), tem um 
peso bastante menor, contribuindo com cerca de 28%. 
O setor agrícola tem um peso modesto, cerca de 2% 
do PIB, mas, ainda assim, o Canadá é um importante 
exportador mundial de produtos agropecuários, com 
destaque para as carnes (bovina e suína), o trigo, as 
sementes oleaginosas e leguminosas.

Fonte: Economist Intelligence Unit
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GLOBAL COMPETITIVENESS INDEX 2017

1. Instituições

2. Infrastruturas

3. Ambiente
Macroeconómico

4. Saúde
e Educação

5. Ensino e Formação
Superior

6. Eficiência Mercado
de Bens

7. Eficiência Mercado
de Trabalho

8. Desenvolvimento
Mercado Financeiro

9. Prontidão
Tecnológica

10. Dimensão
de Mercado

11. Sofisticação
Empresarial

12. Inovação

OCDECanadáEUA
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Fonte: World Economic Forum

Instituições

Eficiência Mercado Trabalho

Desenvolvimento Mercado Financeiro

Ambiente Macroeconómico

Saúde e Educação

Sofisticação Empresarial

Inovação

21º lugar em 2016 (+1: 2015)

COMPETITIVIDADE GLOBAL



AMBIENTE DE NEGÓCIOS
CANADÁ



Elaborado pelo Banco Mundial, o relatório “Doing Business 
2017”, que reporta a evolução do ambiente de negócios em 189 
economias, destaca o país na 22ª posição do ranking mundial 
(perdeu 2 lugares face a 2016).

O indicador que respeita a abertura de negócios neste país é 
claramente o ponto forte, uma vez que o país ocupa, atualmente, 
a 2ª posição do ranking global. Acompanhando esta boa 
classificação está a proteção dos investidores (7º), pagamento de 
taxas (7º) e resolução de insolvências (15º) . Do aldo negativo, está 
a resolução de contratos e a obtenção de eletricidade.

A Economist Intelligence Unit prevê melhorias marginais na 
qualidade do ambiente de negócios do Canadá no período de 
previsão (2016-20) em comparação com o período histórico (2011-
15). O Canadá terá o terceiro melhor ambiente de negócios a nível 
global, uma melhoria de um lugar. Um aumento na pontuação total 
de 8,24 para 8,33 reflete reformas positivas no sistema tributário que 
acelerará o crescimento económico em 2017-18.

Os fatores mais fortes do país são seus baixos níveis de controle 
de comércio exterior e de câmbio, estabilidade política, boa 
infraestrutura e atrativas políticas para a iniciativa privada e a 
concorrência. Desvantagens no mercado de trabalho e na estrutura 
de impostos.

AMBIENTE DE NEGÓCIOS

DOING BUSINESS 2017

Abertura de Negócio

Proteção de Investidores

Obtenção de Crédito

Registo de Propriedade

Obter Electricidade

Licença de ContruçãoResolução de Insolvência

Resolução de Contratos

Comércio Internacional

Pagamento de Taxas
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Fonte: The World Bank
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VALOR DO ÍNDICE a POSIÇÃO GLOBAL b POSIÇÃO REGIONAL c

a Entre 10. b Entre 82 países. c Entre 7 países: Canadá, França, Alemanha, Itália, Japão, Reino Unido e EUA.

8,24 8,33 4 3 1 1

Fonte: Economist Intelligence Unit 
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A cultura de negócios é “anglo-saxónica”, baseada 
no respeito e confiança no cumprimento dos direitos 
e responsabilidades de ambas as partes. As empresas 
canadianas são regra geral eficientes e valorizam boas 
práticas comerciais.

A pontualidade e preparação prévia das reuniões são muito 
valorizadas. É comum o negociador canadiano pedir muita 
informação sobre aspetos técnicos, preços e mesmo sobre 
os planos do fornecedor para o mercado. Ao mesmo tempo, 
aprecia que o seu interlocutor tenha procurado adquirir 
algum conhecimento sobre a sua empresa.

É um país marcadamente multicultural, em que convivem 
pessoas de todas as partes do mundo, com diferentes 
línguas, culturas e religiões. Em muitas situações poderá ser 
útil conhecer um pouco das “sensibilidades” culturais ou 
costumes dos interlocutores locais. Assim como respeitar e 
estar atento aos diferentes costumes de cada região.

Na generalidade, o estilo negocial dos canadianos pode 
dizer-se menos formal que o dos europeus, mas talvez um 
pouco mais contido que o dos americanos. 
Para a criação de uma boa relação negocial os canadianos 
prezam a confiança, organização, ambição, humildade, 

razoabilidade, tolerância, cumprimento de prazos e 
promessas.

Os interlocutores canadianos tendem a ser bastante 
ponderados e gostam de tomar decisões baseadas em 
informação detalhada e consistente. Por isso, é normal 
que os contactos ou negociações iniciais possam demorar 
algum tempo, até que o parceiro canadiano conheça bem 
e se sinta confortável com um novo potencial fornecedor. 
Normalmente não apreciam formas de negociação agressivas 
e preferem estabelecer ligações estáveis e duradouras, muitas 
vezes assentes em relacionamentos pessoais.

“…o estilo negocial dos 
canadianos pode dizer-se 
menos formal que o dos 
europeus…”

Recomendações para Negociar com o Mercado Canadiano

CULTURA DE NEGÓCIOS



Os empresários canadianos falam 
geralmente de forma controlada, 
apenas ocasionalmente levantam a 
voz para marcarem um ponto de vista, 
raramente interrompem e podem haver 
períodos de silêncio que não devem ser 
interpretados de forma negativa.

Tal como o comportamento é diferente entre anglo-
canadianos e franco-canadianos, é também diferente 
no modo de comunicar. Enquanto os primeiros 
não mostram abertamente as emoções, os últimos 
tendem a ser mais animados e expressivos.

Nos restaurantes utilizados 
para almoços e jantares de 
negócios deve-se manter 
conversas num tom tranquilo.

O Canadá é oficialmente 
bilíngue, inglês e francês. 
Note-se que o inglês falado no 
Canadá difere tanto do inglês 
britânico como do americano.

Gestos e linguagem corporal são 
geralmente subtis, o contacto físico é raro e 
deve-se evitar, no entanto, deve-se privilegiar 
o contacto com os olhos – transmite 
sinceridade e ajuda a construir a confiança.

Os canadianos são, regra geral, simpáticos e 
educados e a comunicação é normalmente 
bastante direta, não gostam de declarações 
vagas e deve compartilhar abertamente as suas 
opiniões e preocupações. Muita diplomacia 
pode confundir e irritá-los e pode dar a 
impressão de falta de sinceridade. Podem 
pedir clarificações e dizem facilmente que não 
gostam de um pedido ou de uma proposta 
se algo é contra a política da empresa ou não 
pode ser feito por outras razões.

Comunicação

CULTURA DE NEGÓCIOS
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MERCADO
AGROALIMENTAR

CANADÁ



O SETOR AGROALIMENTAR 

A indústria alimentar e de bebidas é a maior indústria transformadora no 
Canadá em termos de expedições, correspondendo a 17% do total.

É responsável por empregar quase 300.000 pessoas (cerca de 1,7% do 
emprego no Canadá) e produz receitas no valor de 89 mil milhões de 
dólares o que corresponde a 2% do PIB.

A indústria é responsável por aproximadamente 77% dos produtos 
alimentares e bebidas disponíveis no país. É também o maior mercado 
para os produtos agrícolas canadianos.

A distribuição alimentar no Canadá, à semelhança dos Estados Unidos, 
está dividida em food retail e food service. Em 2013, o setor de retalho 
alimentar obteve vendas de USD $107,7 milhares de milhões em 
alimentos e bebidas não alcoólicas.

Aproximadamente 73% de todos os produtos alimentares são distribuídos 
por lojas de produtos de mercearia tradicionais, tanto cadeias de 
supermercado como lojas independentes e/ou especializadas, e que no 
seu conjunto faturaram USD $82,4 milhares de milhões em 2013.

A restante quota das vendas de bens alimentares é efetuada em 
drogarias, lojas de conveniência e mass merchandisers, uma parcela que 
tem vindo a aumentar.

INDÚSTRIA AGROALIMENTAR - PRODUÇÃO TOTAL
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OS HÁBITOS DE CONSUMO

A indústria alimentar tem evoluído e alterado muito nos últimos 
anos, destacando-se a crescente valorização da conveniência 
pelo consumidor, a preferência por alimentos saudáveis e uma 
maior abertura a produtos étnicos.

Devido à ausência de fortes tradições culinárias próprias e as 
limitações da produção nacional, uma parte consumidores 
canadianos procuram cada vez mais produtos importados, 
de preferência com uma apresentação exterior excelente e 
ecológicos.

A falta de tempo para cozinhar e a necessidade de soluções 
saudáveis e rápidas faz que seja importante oferecer 
comodidade e conforto aos consumidores.

Nota-se interesse crescente por produtos orgânicos. Os 
consumidores, cada vez mais, dão valor ao uso de produtos 
naturais.

O consumidor canadiano é aberto a sabores exóticos e étnicos.

NOVOS CONSUMIDORES FAZEM NOVAS PROCURAS

PRODUTOS
ÉTNICOS

ALIMENTOS
SAUDÁVEIS

MAIOR
CONVENIÊNCIA



MERCADO E CONCORRÊNCIA

O retalho alimentar é altamente concentrado, 
com o top 5 de retalhistas a responderem por 
80% das vendas alimentares.

No Canadá estão instaladas as empresas de 
grande distribuição do Estados Unidos (Wal-
Mart, Costco e Target Corp., entre outras).
O agroalimentar canadiano é um mercado 
muito segmentado.

Oferecer produtos com maior valor 
acrescentado, diferenciados quanto à sua 
origem e certo gosto “gourmet” parece ser 
uma via de sucesso.

A maioria dos consumidores são sensíveis ao 
preço e procuram as lojas de desconto e a 
grande distribuição.

H.Y. LOUIE CO. 
Fresh St. Farms, Fresh St. Market, IGA / MarketPlace IGA in British Columbia only, 
London Drugs

METRO INC.
Les 5 Saisons, Food Basics, Marché Adonis, Marché AMI, Marché Extra, Marché 
Richelieu, Metro/ Metro Plus, Super C

JIM PATTISON GROUP
Buy-Low Foods: Budget Foods, Buy-Low Foods, Nesters Market, Shop n’ Save; 
Overwaitea Food Group: Bulkley Valley Wholesale, Cooper’s Foods, Overwaitea 
Foods, Meinhardt Fine Foods, PriceSmart Foods, Save-On-Foods, Urban Fare

SOBEYS
Lawtons, Needs Convenience, Foodland, FreshCo, IGA/ IGA Extra in Alberta, 
Manitoba, Quebec and Saskatchewan only, Marché Bonichoix, Marché Tradition, 
Price Chopper, Rachelle-Béry, Safeway, Sobeys, Thrifty Foods, Pete’s Frootique

LOBLAW COMPANIES
Atlantic Cash & Carry, Atlantic Superstore, Axep, Bloor Street Market, Dominion, 
Les Entrepôts Presto, Extra Foods, Fortinos, Freshmart, L’Intermarché, Loblaws / 
Loblaw GreatFood / Loblaws CityMarket, Lucky Dollar Foods, Maxi / Maxi & Cie, NG 
Cash & Carry, No Frills, Provigo, Real Canadian Superstore, SaveEasy, Shop Easy 
Foods, Shoppers Drug Mart/ Pharmaprix, SuperValu, T & T Supermarket, Valu-mart, 
Wholesale Club/ Club Entrepôt, Your Independent Grocer/ Independent CityMarket, 
Zehrs Markets

WHOLE FOODS MARKET

OS MAIORES OPERADORES SÃO:



OPORTUNIDADES
E CONSTRANGIMENTOS

CANADÁ



POTENCIAL DE MERCADO

O Canadá é considerado como uma das primeiras 
localizações para negócios e uma das economias mais 
sólidas, influentes e desenvolvidas. Isto deve-se aos 
vastos recursos naturais, sistema financeiro robusto e 
infraestrutura desenvolvida. De entre os países do G8 é o 
que tem os impostos mais reduzidos e tem acesso fácil ao 
mercado dos Estados Unidos.

Apresenta-se como um país aberto aos negócios e oferece 
oportunidade de crescimento, acolhe investimentos 
comerciais estrangeiros e oferece muitas vantagens 
competitivas, nomeadamente:

• No comércio do Canadá o setor de bens e serviços tem 
contribuindo significativamente para o crescimento do PIB 
do país, o que faz do Canadá uma das economias mais 
abertas do mundo;

• O Canadá aposta na investigação e desenvolvimento (I&D) 
competindo com muitas das maiores potencias a nível de 
I&D conseguindo gerar fluxos significativos, à frente da 
Alemanha, da Itália e do Japão;

• A Agência de Desenvolvimento das Exportações, 
órgão sem vínculo de dependência com o governo, 
oferece financiamento para novos projetos de I&D com 
componentes de exportação;

• Segundo o Banco Mundial, entre os países do G8, o 
Canadá é o lugar mais fácil para iniciar um negócio.

• O Canadá viveu cinco trimestres consecutivos de 
crescimento económico e recuperou virtualmente a 
produção e os empregos perdidos durante a recessão – a 
melhor performance do G8.

• O Canadá registou o mais alto crescimento do 
emprego entre os países do G7 desde meados de 2009, 
recuperando mais empregos do que os que foram 
perdidos durante a recessão.

• Outro fator favorável ao investimento no Canadá é a sua 
solidez fiscal, apontada como a mais sólida entre os países 
do G8 e planeia voltar a orçamentos equilibrados no 
médio prazo. Este enquadramento positivo traduz-se em 
impostos baixos e estabilidade para os investidores.

• O Canadá oferece um ambiente favorável aos negócios a 
custo competitivo.

• O nível geral de tributação sobre novos investimentos 
comerciais é substancialmente mais baixo do que nos 
outros países do G8.



OPORTUNIDADE DETETADAS

No atual contexto de grande globalização e inovação 
constante, e tratando-se de um país com uma economia 
sofisticada e pujante, oportunidades de negócios podem 
ocorrer nos mais variados setores e para os mais diversos 
produtos.

Não obstante, atendendo às características do mercado 
canadiano, à estrutura e características da Oferta TAP, através 
da AICEP destacaríamos as seguintes áreas:

• Vinhos – O Canadá é um dos maiores mercados 
importadores de vinhos a nível mundial, onde Portugal se 
mantém como um dos principais fornecedores. Existem 
seguramente oportunidades no setor, explorando a 
identidade dos vinhos portugueses e a respetiva relação 
qualidade/ preço. 
 
O consumo está claramente em crescendo, função do 
alargamento da base de consumo e do aumento do 
consumo per capita. 
 
Os consumidores procuram conhecer mais sobre vinhos em 
geral e explorar a oferta de países ainda menos conhecidos 
no mercado at large, como é o caso de Portugal.

• Produtos Alimentares – Continuam a direcionar-
se maioritariamente para o abastecimento da 
comunidade luso-canadiana. No entanto, existem 
algumas oportunidades fora deste “mercado natural”, 
particularmente para produtos em que não se verificam 
entraves ou controlos especiais à importação. 
 
Produtos que possam ser vistos como especialidades 
gourmet, como por exemplo azeites e vinagres premium, 
compotas, flor-de-sal, pastas de azeitona, sumos naturais e 
outros revelam-se, à partida, mais interessantes. Pode haver 
também interesse para preparados ou semi-preparados, e 
ainda algumas oportunidades a nível de private label. 
 
Uma tendência clara ao nível da grande distribuição 
alimentar é o crescimento do espaço de prateleira 
para “segmento étnico”, o que também traduz mais 
possibilidades para os nossos bens alimentares. 
 
Recentemente, as autoridades canadianas autorizaram o 
início da exportação de produtos de carne portugueses 
para o Canadá. Assim, poderão existir oportunidades 
para fabricantes de produtos como fiambres, presuntos, 
enchidos e outros. As empresas que queiram exportar para 
o Canadá terão de estar certificadas junto da Dir. Geral de 
Alimentação e Veterinária, a qual fará o registo da empresa 
nacional junto do Canadian Food Inspection Agency.



ACESSO AO MERCADO

Mercado com grande penetração de empresas 

americanas, muito competitivo e integrado no espaço 

NAFTA;

A própria concorrência de certas indústrias domésticas;

Em certos sectores, grande concentração em “big 

retailers”;

Mentalidade um pouco conservadora e avessa ao 

risco, o que dificulta a aceitação de novos produtos ou 

tendências (talvez menos imediata do que em países 

como os EUA e o Reino Unido);

Fraca presença de empresas portuguesas e quase 

inexistência de marcas portuguesas. Na generalidade, 

existe pouco investimento promocional por parte de 

empresas e associações;

Necessidade de grandes investimentos promocionais 

para implantação de marcas;

Fraco conhecimento do potencial da oferta portuguesa;

Protecionismo e contingentação nalguns setores, 

nomeadamente certos produtos alimentares. Existência 

de quotas e barreiras à importação (quotas para queijos 

e outros).

Embora a maioria dos bens possa entrar livremente no 
Canadá, a importação de certas categorias de mercadorias 
e de produtos oriundos de determinados países, pode ser 
proibida ou condicionada.

O organismo que administra as medidas de controlo das 
operações de comércio externo (Export and Import Controls) 
é o Trade Controls Bureau (TDI) e o enquadramento legal é 
definido pelo Export and Import Permits Act (EIPA).

Os produtos sujeitos a limitações são listados na Import 
Control List (ICL) e a sua importação só é permitida mediante 
autorização (Import Permit).

A importação de produtos alimentares é rigorosamente 
controlada pelo Governo canadiano, por via da Canadian 
Food Inspection Agency (CFIA) que, para muitos deles, exige 
determinado tipo de certificações, que podem mesmo incluir 
a certificação do fabricante/exportador. Por exemplo, os 
produtos de carne só podem ser importados de países cujo 
sistema de fiscalização e controlo de qualidade foi aprovado 
pela CFIA e, mais ainda, uma empresa que queira exportar 
produtos de carne para o Canadá tem igualmente que ser 
“certificada” pela CFIA. O Guide to Importing Food Products 
Commercially contém informação importante sobre estas 
matérias.

Portugal já está habilitado a exportar carnes e produtos 
cárneos para o Canadá (com exceção da carne de bovino e 
seus produtos), tendo sido publicada no site das autoridades 
competentes a lista dos estabelecimentos de empresas 
autorizados para o efeito.

Todavia, para produtos de origem animal (ex.: carnes; 
lacticínios; ovos) e de produtos de origem vegetal (ex.: 
plantas; frutas; sementes; e legumes), as empresas 
portuguesas devem inquirir, respetivamente, junto da Divisão 
de Internacionalização e Mercados e Direção de Serviços 
de Sanidade Vegetal, da Direção-Geral de Alimentação 
e Veterinária (DGAV), sobre a eventuais restrições e a 

possibilidade de realizar a exportação dos seus produtos para 
o Canadá.

As barreiras não tarifárias às exportações do setor 
agroalimentar podem ser consultadas no Portal 
GlobalAgriMar (ver tema “Facilitação da Exportação” e, 
depois, “Constrangimentos à Exportação”), do Gabinete 
de Planeamento, Políticas e Administração Geral – GPP, 
do Ministério da Agricultura e do Mar (MAM). O facto 
de determinados produtos não constarem na lista de 
constragimentos à exportação não significa que Portugal 
esteja habilitado a exportar para o mercado.

A importação e comercialização de bebidas alcoólicas 
são monopólio do Governo canadiano em todas as 
Províncias, com exceção de “Alberta” (cujo sistema é misto 
e não totalmente privatizado, sobretudo no que respeita à 
importação – a distribuição é inteiramente privada).

É, pois, por via dos monopólios provinciais – Canadian Liquor 
Boards – que o país importa vinhos e outras bebidas alcoólicas 
de todas as partes do Mundo. Na província do Ontário, apesar 
da importação continuar a ser controlada pelo monopólio 
provincial, o Governo implementou recentemente uma nova 
legislação que permite a comercialização de cidra, cervejas 
e vinhos em supermercados selecionados, dentro de certos 
parâmetros que condicionam os produtos que podem ter 
acesso a este novo canal de distribuição.

A rotulagem de bens destinados ao mercado canadiano 
rege-se pelas regras definidas no Consumer Packaging and 
Labelling Act. Um dos aspetos a reter é a obrigatoriedade dos 
rótulos e etiquetas conterem as duas línguas oficiais, inglês e 
francês.

No tocante aos géneros alimentícios, para além do rótulo 
com informação básica (Core Labelling Requirements – Food), 
o Canadá exige, à semelhança do que vigora há muito nos 
EUA, o rótulo nutricional (Nutrition Labelling). 

ACRESCE AINDA



SÍNTESE DE MERCADO
CANADÁ



AS TERRAS ALTAS DE PORTUGAL E O 
MERCADO DO CANADÁ – UMA SÍNTESE

O Canadá representa 0,49% da população mundial e a 
sua produção e consumo alimentar global atinge 1,1% e 
0,8% respetivamente.

É um país autossuficiente em termos de produção 
agroalimentar básica, mas tem limitações de produção e 
importa parte considerável do seu consumo.

O principal parceiro comercial é os EUA, onde o Canadá 
concentra 48% das suas exportações de alimentos e 56% 
das importações.

A contribuição da indústria de alimentos para o PIB do 
Canadá é de significativa importância. Dentro do setor 
primário, a partir de alimentos (agricultura, silvicultura, 
pesca e caça) representa cerca de 2,25% do PIB.

Ontário e Quebec são as regiões com maior valor em 
vendas, somando 57% do total da grande distribuição.

O Canadá é um signatário da maioria dos acordos 
internacionais de livre comércio. No entanto, mantém 
uma série de barreiras não tarifárias que constituem 
elementos importantes de protecionismo comercial.

No setor do agroalimentar, o governo canadiano é 
particularmente restritivo em alguns produtos como por 
exemplo carne, frutas e legumes, laticínios e bebidas 
alcoólicas.

Existe mercado para a oferta TAP que deve apostar em 
produtos com maior valor acrescentado, evidenciando a 
sua origem e certo gosto “gourmet”.

O desconhecimento dos produtos, a ausência de 
marcas portuguesas reconhecidas, a competitividade 
do mercado e a sua distância, sugerem que se encontre 
um bom parceiro comercial no Canadá, de preferência 
com rede de distribuição ou acesso a ela. Na verdade, 
existem alguns importadores/ distribuidores de produtos 
portugueses de referência que podem ser portas de 
entrada para este mercado de enorme potencial.
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