
KIT ABC MERCADO 
CANADÁ
TERRAS ALTAS DE PORTUGAL - NOVOS HORIZONTES
MERCADOS EXTERNOS

Cofinanciado por:

Fundo  Europeu
de Desenvolvimento Regional

KIT ABC MERCADO 
CANADÁ
TERRAS ALTAS DE PORTUGAL - NOVOS HORIZONTES
MERCADOS EXTERNOS

Cofinanciado por:

Fundo  Europeu
de Desenvolvimento Regional



O DESAFIO 
TERRAS ALTAS 
DE PORTUGAL 
- NOVOS 
HORIZONTES

FORTALECIMENTO 
DA OFERTA

PENETRAÇÃO 
MERCADOS 
EXTERNOS

PENETRAÇÃO
NOVOS

MERCADOS

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).
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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
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Fonte: World Bank
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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.
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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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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
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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.
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EVOLUÇÃO BALANÇA COMERCIAL DO CANADÁ, MIL M DE EUROS

Fonte: International Trade Centre (ITC)
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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
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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.
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8.1% Indústria
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6.9% Administração pública

6.8% Saúde e 
assistência social
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4.1% Transporte
e armazenamento
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0.7% Arte, Recreação
e Entretenimento

2.0% Outros serviços
19.3% Banca, Seguros
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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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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).

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
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Fonte: Economist Intelligence Unit 
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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 lado negativo, está 
a resolução de contratos e a obtenção de eletricidade.

AMBIENTE DE NEGÓCIOS
CANADÁ



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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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
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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.

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

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



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:



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.

OPORTUNIDADES
E CONSTRANGIMENTOS

CANADÁ
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outros países do G8.



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

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.
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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.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

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.

1

2

3

4

5

6

7

8

9



KIT ABC MERCADO 
ESTADOS UNIDOS 
DA AMÉRICA
TERRAS ALTAS DE PORTUGAL - NOVOS HORIZONTES
NOVOS MERCADOS

Cofinanciado por:

Fundo  Europeu
de Desenvolvimento Regional



O DESAFIO 
TERRAS ALTAS 
DE PORTUGAL 
- NOVOS 
HORIZONTES

FORTALECIMENTO 
DA OFERTA

PENETRAÇÃO 
MERCADOS 
EXTERNOS

PENETRAÇÃO
NOVOS

MERCADOS

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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LIGAÇÕES AEROPORTUÁRIAS

Os Estados Unidos têm a maior economia do mundo, mais 
diversificada e tecnicamente mais avançada. Enquanto a 
sociedade americana como um todo é próspera, há um 
alargamento da separação entre os ricos e os pobres e mesmo 
entre aqueles que ganham um rendimento confortável e 
procuram manter as suas necessidades básicas. 

PIB NOMINAL, 2015, PROJEÇÃO FMI

Fonte: FMI

Brasil

Canadá

Itália

Índia

Alemanha

Reino Unido

Japão

Estados Unidos

China

França

 $1,769,600 

 $1,532,340 

 $1,852,500 

 $2,250,990

 $4,730,300 

 $3,494,900 

 $11,391,620 

 $18,561,930 

 $2,488,280 

 $2,649,890 

A força económica do país assenta numa base industrial 
diversificada, no pujante setor de serviços, nos investimentos 
no exterior e exportações e no dólar como moeda mundial. A 
sociedade fortemente assente no consumo é também 
essencial para o vigor da economia. O setor de serviços 
emprega mais pessoas do que o industrial, mas os Estados 
Unidos continuam a ser o líder mundial na indústria e alta 
tecnologia.

WASHINGTON DC

EUA

GRONELÂNDIA

MÉXICO

ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

DESIGNAÇÃO OFICIAL. Estados Unidos da América

LOCALIZAÇÃO. América Norte

ÁREA. 9.826.675 km2 (4º país em extensão territorial)

POPULAÇÃO TOTAL. 323,9milhões habitantes (2016, 

estimativa EIU)

DENSIDADE. 35,4 Habitantes/km2

CAPITAL. Washington DC (5,9 milhões habitantes)

PRESIDENTE. Donald Trump (eleito a 08/11/2016)

VICE PRESIDENTE. Mike Pence

FUSO HORÁRIO. entre -3 e -9 horas

UNIDADE MONETÁRIA. Dólar dos EUA (USD)

IDIOMA OFICIAL. Os EUA não têm uma língua oficial, mas 

o inglês é a língua de facto utilizada (79,2%), sendo o 

espanhol a segunda mais falada (12,9%)

RELIGIÃO. Cerca de 47% da população é protestante, 

21% católica romana, 23% não tem religião, 3,3% outros 

cristãos. 1,9% judeus e 4,7% outras religiões.

OUTRAS CIDADES IMPORTANTES. Nova Iorque (19,9 milhões 

hab.), Los Angeles (13,1 milhões hab.), Chicago (9,5 

milhões hab.), Dallas (6,8 milhões hab.), Houston (6,3 

milhões hab.), Filadélfia (6 milhões hab.) e Miami (5,8 

milhões hab.).

ESTADOS 
UNIDOS DA 
AMÉRICA
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LIGAÇÕES AEROPORTUÁRIAS

Os Estados Unidos têm a maior economia do mundo, mais 
diversificada e tecnicamente mais avançada. Enquanto a 
sociedade americana como um todo é próspera, há um 
alargamento da separação entre os ricos e os pobres e mesmo 
entre aqueles que ganham um rendimento confortável e 
procuram manter as suas necessidades básicas. 

PIB NOMINAL, 2015, PROJEÇÃO FMI

Fonte: FMI

Brasil

Canadá

Itália

Índia

Alemanha

Reino Unido

Japão

Estados Unidos

China

França

 $1,769,600 

 $1,532,340 

 $1,852,500 

 $2,250,990

 $4,730,300 

 $3,494,900 

 $11,391,620 

 $18,561,930 

 $2,488,280 

 $2,649,890 

A força económica do país assenta numa base industrial 
diversificada, no pujante setor de serviços, nos investimentos 
no exterior e exportações e no dólar como moeda mundial. A 
sociedade fortemente assente no consumo é também 
essencial para o vigor da economia. O setor de serviços 
emprega mais pessoas do que o industrial, mas os Estados 
Unidos continuam a ser o líder mundial na indústria e alta 
tecnologia.



O espaço NAFTA é uma referência para as economias da América do Norte, 
pesem algumas incertezas recentes

O ESPAÇO NAFTA

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

EXPORTAÇÕES EUA
30% das exportações 
EUA vão para o Canadá 
e o México

75%

16%

14%

75%

EXPORTAÇÕES MÉXICO
75% das exportações do 
México vão para os EUA

$1.14 T

18%

1994 2016

59%

48%

48%
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PIB POR ESTADO EM 2015

DENSIDADE POPULACIONAL

WASHINGTON DC

WASHINGTON
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KENTUCKY
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ARKANSAS
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WYOMING
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CALIFORNIA

CONNECTICUT

MARYLAND
WEST VIRGINIA
VIRGINIA

Quarenta e oito dos cinquenta estados federais são contíguos e localizados na América do Norte entre o Canadá e o México. 
O estado do Alasca está no noroeste da América do Norte, cercado pelo Canadá ao leste e através do Estreito de Bering da 
Rússia para o oeste. O estado do Havai é um arquipélago no meio do Oceano Pacífico. São cobertos nove fusos horários. A 
geografia, o clima e a vida selvagem do país são extremamente diversos.

UM PAÍS MUITO DIVERSO 



A população dos Estados Unidos com cerca 324 milhões é a terceira maior 
do mundo: mesclada, empreendedora e, cada vez mais, assimétrica

RETRATO SOCIAL

Em 2016, um em cada cinco 
americanos fala um idioma 
diferente do inglês em casa, com 
o espanhol como língua principal 
para cerca de 13 % de todos os 
americanos. 14.400

14.200
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13.600

316,0
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2013 2014 2015 2016 (e) 2017 (p)
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5,3
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2013 2014 2015 2016 (e) 2017 (p)

 

0,48%0,75%0,73%0,74%0,76%Taxa de crescimento

[milhões]

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

POPULAÇÃO

[mil milhões USD]
Fonte: EIU - Economist Intelligence Unit

RENDIMENTO PESSOAL
DISPONÍVEL

[%]

(e) estimativa (p) previsão
Fonte: EIU - Economist Intelligence Unit
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Economia sólida e competitiva, que integra o G8 e posiciona- se em 8.º lugar no ranking de Doing Business 
2017; em 18.º no Corruption Perception Index 2016 e em 3.º no Global Competitiveness Index 2017.

 (p) previsão
Fonte: EIU - Economist Intelligence Unit

CRESCIMENTO ECONÓMICO

(p) previsão
Fonte: EIU - Economist Intelligence Unit

DÍVIDA PÚBLICA EM % PIB

 

 

 

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

104,6 104,6
105,2

108,2 108,4

2013 2014 2015 2016 2017 (p)

[USD $]

(p) previsão
Fonte: EIU - Economist Intelligence Unit

PIB PER CAPITA
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Fonte: EIU - Economist Intelligence Unit
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PIB

16.691

17.393

18.036

19.136

19.555
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2,2%1,6%2,6%2,4%1,7%Taxa de crescimento

2014 2015

Os EUA têm a economia tecnologicamente mais 

poderosa do mundo.

As empresas dos EUA estão na vanguarda 

dos avanços tecnológicos, especialmente 

em computadores, produtos farmacêuticos 

e equipamentos médicos, aeroespaciais e 

militares.

No entanto, a sua vantagem competitiva 

diminuiu desde o fim da Segunda Guerra 

Mundial.

Com base numa comparação do PIB medido 

às taxas de conversão da Paridade do Poder de 

Compra, a economia dos EUA em 2014, que 

tem sido a maior do mundo há mais de um 

século, ficou em segundo lugar atrás da China, 

que triplicou a taxa de crescimento dos EUA, em 

cada ano, nas últimas quatro décadas.

RETRATO ECONÓMICO



EVOLUÇÃO BALANÇA COMERCIAL DOS EUA, MIL M DE EUROS

Fonte: International Trade Centre (ITC)
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Fonte: International Trade Centre (ITC)

Em 2015, os Estados Unidos América eram o 2.º exportador mundial (quota de 9,1% das 
exportações mundiais); e o 1.º no ranking de importadores (13,8% das importações mundiais)

O saldo da balança comercial dos EUA é tradicionalmente deficitário, tendo superado 803 
mil milhões de USD em 2015

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

Um mercado com saldo favorável a Portugal e com potencial de crescimento. O 
crescimento médio anual das exportações, no período 2011-2015, foi de 13,3%, enquanto as 
importações aumentaram, em média, 1,4%.

O INE registou 2.853 empresas exportadoras a operar com o 
mercado dos Estados Unidos, em 2015, mais 11,4% do que as 
registadas no ano anterior, sendo que em 2011 tinham sido 
contabilizadas 2.162. 

Combustíveis minerais (26,1%)

Máquinas e aparelhos (9,6%)

Produtos químicos (9,5%)

Matérias têxteis (8,0%)

Madeira e cortiça (7,3%)

Pastas celulósicas e papel (5,8%)

Plásticos e borracha (5,3%)

Exportações, % total 2015

Veículos e outro mat. Transporte (23,4%)

Máquinas e aparelhos (20,3%)

Produtos agrícolas (18,7%)

Combustíveis minerais (9,8)

Produtos químicos (6,1%)

Instrumentos de ótica e precisão (4,8”%)

Importações, % total 2015



TECIDO EMPRESARIAL

REPARTIÇÃO DO PIB POR SETORES (2016)

80% Serviços

Fonte: Economist Intelligence Unit

1% Agricultura

19% Indústria

Fonte: Economist Intelligence Unit
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No mercado empresarial norte-americano destaque claro 
para as tecnologias de informação (mais de 25% dos 3,8 
biliões de USD, que representa o mercado mundial do 
setor, está nos EUA), com 7,1% do PIB do país e 11,6% 
do emprego do setor privado, havendo mais de 100 mil 
empresas de TIC no país, sendo mais de 99% PME.

Também merecem destaque os sectores: 
• Aeroespacial (desde a aviação civil, à militar, 

infraestruturas portuárias, segurança e combustíveis para 
a aviação)

• Automóvel
• Químico (líder mundial); 
• Energia (líder mundial na produção e na oferta, é também 

um dos maiores consumidores mundiais); 
• Tecnologias do ambiente (é o maior produtor, com 29% 

de um mercado que valia, em 2015, 1,05 mil milhões de 
USD, com 115 mil empresas e 1,6 milhões de empregos); 

• Medicina (os EUA são o maior mercado da indústria 
farmacêutica, com cerca de 35% do mercado mundial, 
incluindo a biotecnologia, onde lidera a investigação 
científica, com elevado número de patentes em novos 
medicamentos; o setor emprega diretamente 854 mil 
pessoas, quer na investigação científica, quer no apoio 
técnico e produção e, em 2014, representou 3,8% do 
produto nacional).

Diversificado, tecnologicamente avançado com indústrias na liderança mundial.



GLOBAL COMPETITIVENESS INDEX 2017
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Dimensão do mercado

Prontidão tecnológica

Eficiência do mercado

Sofisticação empresarial

Inovação

Ambiente macroeconómico

Saúde e Educação

Os EUA mantêm o 3º lugar no ranking logo a seguir à Suíça (#1) e a Singupura (#2).

COMPETITIVIDADE GLOBAL



AMBIENTE DE NEGÓCIOS
EUA



Elaborado pelo Banco Mundial, o relatório “Doing Business 
2017”, que reporta a evolução do ambiente de negócios em 190 
economias, destaca o país na 8ª posição do ranking mundial 
(perdeu 1 lugar face a 2016). 

De acordo com o ranking da Economist Intelligence Unit, os EUA 
serão o quarto local de negócios mais atraente do mundo no 
período de previsão (2016-20), um lugar acima face ao período 
histórico (2011-15). Os EUA ocuparão o segundo lugar no grupo 
das principais economias do G7, mas lutarão com um Congresso 
ineficaz e conflituoso e um sistema político dominado por lobistas. 
As políticas relativas à iniciativa privada e à concorrência são abertas 
e transparentes. Para lá de certos setores sensíveis à segurança 
nacional, o investimento estrangeiro enfrenta poucas restrições. O 
mercado de trabalho é flexível, mas é necessário mais investimento 
em infraestruturas física e em educação. Algumas preocupações 
subsistem sobre a adequação da regulamentação financeira. Os 
acordos fiscais reduziram a ameaça de um default no curto prazo. 
Tem havido muita discussão sobre uma reforma tributária mais 
ampla, que afetaria todas as partes do código tributário, mas isso 
parece improvável no curto prazo.

AMBIENTE DE NEGÓCIOS

DOING BUSINESS 2017

Abertura de Negócio

Proteção de Investidores

Obtenção de Crédito

Registo de Propriedade
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Licença de ContruçãoResolução de Insolvência
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Fonte: The World Bank
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a Entre 10. b Entre 82 países. c Entre 7 países: Canadá, França, Alemanha, Itália, Japão, Reino Unido e EUA.
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Fonte: Economist Intelligence Unit 
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O indicador que respeita a obtenção de crédito 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 resolução de insolvências (5º) e a resolução 
de contratos (20º).A melhorar temos: abertura de negócio 
(51º), proteção de investidores (41º) e obtenção de licenças de 
construção (39º).



Os resultados são importantes. Quando se está a propor 
fazer negócios será importante vender a sua imagem e as 
suas realizações. A modéstia é pouco convincente.

Os EUA têm uma cultura individualista, não uma cultura de 
grupo.

Os EUA têm uma cultura orientada para o curto prazo ao 
contrário da Alemanha ou da China. Por outras palavras, os 
resultados deste ano são mais importantes do que objetivos 
a 10 anos. As estratégias de curto prazo tendem a pesar mais 
do que considerações de longo prazo.

Em geral, os americanos são mais diretos do que os 
britânicos, porém, mais indiretos do que os holandeses. Isso 
em parte tem a ver com o ditado “time is money”. Em última 
análise, é um país orientado para os resultados.

A cultura americana não é muitas vezes confortável com 
o silêncio, ao contrário da cultura escandinava ou japonesa. 
Portanto, será importante debater ou então procurar que o 
seu homólogo americano perceba que o está escutando 
ativamente. Caso contrário, ele / ela poderá pensar que não 
entende ou não concorda.

A cultura americana tende a valorizar os generalistas e 
não os especialistas. Portanto, não se surpreenda se o seu 
homólogo financeiro estudou literatura inglesa medieval, 
mas agora está à frente de uma empresa de TI. Nos EUA, os 
resultados e a experiência importam mais do que a formação 
de base, a idade ou os seus contactos.

A cultura americana está confortável com a incerteza. Por 
exemplo, a agenda de uma reunião é o ponto de partida para 
a discussão que não precisa ser rígida, como noutros países. 
Esta facilidade com a incerteza significa que a flexibilidade e a 
constante adaptação à mudança são avaliadas.

O horário de trabalho americano tende a ser mais longas 
do que na Europa. Por exemplo, poderá ocorrer uma reunião 
ao pequeno-almoço às 7 da manhã e, no mesmo dia, um 
jantar de negócio às 20h. Os americanos também tendem a 
ter menos dias de férias do que os europeus.

“…cultura americana tende 
a valorizar os generalistas e 
não os especialistas…”

Recomendações para Negociar com o Mercado dos Estados Unidos

CULTURA DE NEGÓCIOS



Considerar a diáspora portuguesa para colocação 
de produtos portugueses no mercado e para 
iniciativas de lobbying junto de luso descendentes 
com influência política e/ou económica.

Interagir com o mercado através de 
visitas de prospeção, participações 
em feiras e comunicação regular, 
apresentando produtos adaptados às 
especificidades do mercado.

Deter capacidade de investimento, 
tolerância ao risco e capacidade 
financeira para assegurar um 
marketing comunicacional eficaz.

Focalizar-se numa região dos 
Estados Unidos, nunca encarando 
o mercado na sua totalidade.

Dispor de website institucional 
atualizado e de fácil acesso, 
levando em consideração que 
comprar via online é um hábito do 
consumidor estadunidense.

FOB não é uma opção bem aceite e os clientes 
estadunidenses preferem as entregas diretamente 
ao domicílio, sendo fulcral (novamente) o 
cumprimento de prazos de entrega.

Ter um parceiro local e selecionar 
criteriosamente o canal de distribuição 
em função da especialização do 
produto, preço, capacidade de oferta ou 
universo de procura.

A proteção de marcas e patentes deve 
ser obtida junto do United States Patent 
and Trademark, sendo válida por 20 anos.

Na cultura americana, há muitas vezes um 
fórum aberto para o debate, no entanto, em 
última análise, é o chefe que toma a decisão 
e é responsável pela decisão. Então, se estiver 
numa reunião com um chefe americano, não 
se surpreenda se ele(a) tomar a decisão sem 
consultar o resto da equipa.

Se um americano lhe perguntar “Como 
está?” Simplesmente responda “Muito bem, 
obrigado. E você? “. Mesmo que se terrível 
porque o seu cão acaba de morrer. Não sinta 
que um americano é desonesto ao perguntar 
isso “Como está?” É simplesmente uma 
saudação.

Apreender a realidade e entender que o preço é, 
provavelmente, um dos fatores mais importantes 
de decisão. A qualidade e inovação são, igualmente, 
fatores determinantes na seleção do produto.

Elementos que podem facilitar a abordagem ao mercado e a exploração de oportunidades de negócio.

CULTURA DE NEGÓCIOS
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O SETOR AGROALIMENTAR

Os EUA são um dos principais 
produtores alimentares do mundo. A 
contribuição de agricultura, alimentos 
e indústrias relacionadas representou 
5,5% do PIB, em 2015. Espera-se um 
crescimento sustentado no setor 
agroalimentar dos EUA, com um 
incremento generalizado em todos os 
produtos.

O retalho alimentar compreende 
todo o tipo de lojas: hipermercados, 
supermercados, mercearias, lojas 
de conveniência e instalações de 
foodservice. As vendas totais de retalho 
e serviços de alimentação somaram 
cerca de 5,32 mil biliões de dólares, em 
2015.

A distribuição é caracterizada pelos 
principais retalhistas de alimentos como 
Walmart, Kroger e Costco. Só a Walmart 
(excluindo Walmart International e 
Sam’s Club) gerou vendas líquidas no 
valor de 298,38 mil milhões de dólares 
em 2016, operando 4.574 lojas em todo 
o país.

Em 2016, os consumidores americanos 
fizeram, em média, cerca de 1,6 
deslocações de compras por semana. 
De acordo com um inquérito recente, 
cerca de 65% das deslocações de 
compras são rápidas, enquanto apenas 
10% são impulsionadas pela despensa. 

O gasto per capita de produtos 

agroalimentares tem vindo a crescer, 

tendo a espectativa que um americano 

médio irá gastar 2.073,7 USD, em 2020. 

Na Europa, estima-se que este valor seja 

significativamente mais baixo (1.326,48 USD).

Os preços dos produtos tendem a 

valorizar-se ao longo do tempo. O preço 

médio de uma unidade de produto em 

2017 é de 5,68 USD, enquanto na Europa o 

valor é de 4,14 USD.

Fonte: Statista
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Número de supermercados  38.015

Vendas em supermercados  $649.087m

Vendas médias por loja em supermercados  $17,08m

N.º médio de trabalhadores equivalentes a  72
tempo inteiro por loja em supermercados  

COMPORTAMENTO DO CONSUMIDOR

50.187

43.152 42.028 43.430

 

 

 

Rendimento Familiar Médio  $56.516

Despesa Familiar Média Anual em Alimentação em Casa  $4.015

Despesa Familiar Média Anual em Alimentação  $3.008
Fora de Casa  

N.º de horas semanais a cozinhar  5,9

Fonte: Statista (2017)
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OS HÁBITOS DE CONSUMO

A geração millennial
Esta nova geração de consumidores exprime-se 
e mostra a sua individualidade através da comida 
que consome. Os millennials estão dispostos a 
pagar mais pela sua comida quando percecionam 
mais valor/qualidade e uma produção mais fiel a 
princípios éticos ou ecológicos.

A personalização da comida é vista como uma 
necessidade e não como um extra, e valorizada 
como tal. Estes consumidores valorizam a qualidade 
intrínseca dos produtos, aprecia o hábito do snack, 
preocupa-se com o meio ambiente, procura 
experiências únicas de vida e desfruta de comida 
“com alma”. 

Agregados com apenas 1 pessoa
Os solteiros representam 28% dos agregados 
familiares, percentagem que se agrava nos centros 
urbanos. Os solteiros tendem a despender de 
forma mais discricionária os seus rendimentos, 
comparativamente com os seus pares casados: 
• Despesa per capita anual média de USD $34.471;
• Indivíduo casado e sem filhos USD $28.017, em 

média;
• Famílias mais gastadoras, com filhos, USD $23.179 

por pessoa. 

O consumo dos solteiros contribui anualmente 
com USD $1.9 mil milhões para a economia. O 
aumento do número de agregados familiares 
constituídos por apenas uma pessoa constitui uma 
oportunidade para a indústria alimentar em geral, 
que deverá assim centrar-se no aumento da oferta 
de refeições individuais, preparadas e congeladas.

O local food representa outra tendência popular entre 
os consumidores desde meados dos anos 2000, com 
a designação de locavore, definido pela preferência em 
consumir alimentos de produção local, sem recorrer a 
transporte de massa. Inclui também os produzidos por 
community-supported agriculture operations (CSAs).

Os alimentos são considerados locais se crescerem dentro de 
um raio de 100 milhas (cerca de 160 km) do ponto de compra 
ou consumo, pelo que esta tendência pode constituir um desafio 
para as empresas estrangeiras exportadoras para estes mercados.

O preço e os benefícios para a saúde não são os únicos 
fatores na decisão de compra local. Um inquérito nacional 
a consumidores revelou que comprando produtos locais, 
os consumidores contribuem para a economia local (66%), 
dispõem de uma maior variedade de produtos (60%), dispõem 
de opções mais saudáveis (45%), ajudam a reduzir a “pegada 
de carbono” (19%), incentivam a produção de comida mais 
natural/orgânica (19%).

O índice Locavore posiciona os 50 estados em termos do 
seu compromisso com comida local saudável. Considera 
as vendas per capita de agricultores diretamente aos 
consumidores, assim como o número per capita de 
mercados de agricultores, CSAs e a percentagem de escolas 
com programas “farm-to-school”.

Este movimento Locavore, apesar de poder constituir uma 
ameaça ao produtos importados, pode também constituir 
um fator coadjuvante na importação, se for bem trabalhado . 
No fundo, o consumidor está simplesmente interessado em 
saber onde os alimentos são produzidos, quem produz e sob 
que diretivas. Se os produtores internacionais conseguirem 
uma história forte sobre a origem, a tradição, o “lugar” e 
as pessoas por detrás do seu produto, e forem capazes de 
passar eficazmente esta mensagem, então a aprendizagem e 
a adaptação a este movimento poderão tornar-se fatores de 
crescimento sustentado do mercado no longo prazo.

Destacamos 4 fortes tendências que marcam os hábitos do consumidor americano

1 2NOVOS CONSUMIDORES LOCAVORE

Muito
importante

Importante Menos
importante

Sem
importância
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A IMPORTÂNCIA ATRIBUÍDA PELOS 
CONSUMIDORES DOS EUA DE PRODUTOS 
CULTIVADOS LOCALMENTE E DE BENS EMBALADOS 
AO SELECIONAR O SEU SUPERMERCADO PRIMÁRIO

ÍNDICE LOCAVORE 2015



A MINHA COMIDA É SEGURA PARA COMER? 

86% dos consumidores estão confiantes que os alimentos que compram são seguros.
Baixo nível de “segurança” respeita: germes e toxinas.

EU CONTRIBUO PARA A SUSTENBILIDADE DA MINHA COMUNIDADE?

14% procura certificação orgânica.

21% prefere supermercados onde acreditam que usam fornecedores que tratam 
condignamente os animais.

29% prefere supermercados em que acreditam suportar a economia local.

ATENDE ÀS MINHAS NECESSIDADES DE SAÚDE?

66% procura produtos evitando negativamente ingredientes implicados na saúde.
Grande interesse em evitar: sódio, açucar, gorduras e produtos processados.

É SUSTENTÁVEL PARA A MINHA SAÚDE?

22% preocupa-se que os alimentos que ingere não sejam suficientemente nutritivos.

26% procura especificamente produtos melhorados para a nutrição (por ex. vitaminas, 
anti-oxidantes e cálcio).

OS HÁBITOS DE CONSUMO

Motivado pela curiosidade e pela procura de novas experiências, 
assiste-se a um interesse crescente por alimentos étnicos ou 
especiais. Não é alheia a esta tendência, o crescimento do 
segmento millennial, geração com maior abertura a novas 
experiências: 53% dos consumidores procura sabores mais 
ousados, comidas mais fortes, mais “picantes” e apuradas.

A aceitação transversal da alimentação global e autêntica 
contribuiu para posicionar a cozinha tradicional e regional nos 
mercados principais, conferindo-lhe um caráter mainstream, 
quase “corrente”.

Os fabricantes de produtos de especialidade no seu global 
apresentam uma faturação de 2,8 milhões USD, com uma 
margem líquida de 19%.

No caso dos importadores de produtos de especialidade o 
volume de vendas é de 3 mil milhões, destacando-se sobretudo 
os produtos associados com as seguintes cozinhas (por ordem de 
importância):

1   Mediterrânea

2   Latina

3   Grega

4   Espanhola

5   Tailandesa

Os americanos compram alimentos tendo como prioridades a 
saúde e bem-estar e que vão além das necessidades de segurança 
alimentar que acreditam, que já estão bastante satisfeitas pelos 
diversos fornecedores no mercado.

A qualidade dos alimentos tem vindo a ser cada vez mais 
importante para os consumidores com poder de compra: 60% 
dos consumidores indicam que estão dispostos a pagar um 
preço premium – mais 10% – por alimentos de maior qualidade e 
características nutritivas percebidas.

3 4PRODUTOS ÉTNICOS SEGURANÇA, SAÚDE E RESPONSABILIDADE SOCIAL



MERCADO E CONCORRÊNCIA

O mercado alimentar nos EUA compreende dois grandes 
canais de distribuição:
• Food service industry 
• Food retail industry

Mercado é altamente concentrado, com o top 20 (vinte) 
dos maiores retalhistas a reportarem vendas totais de USD 
$449 milhares de milhões em 2013, 63,8% de todas as 
vendas a retalho.
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OPORTUNIDADE DETETADAS

O MERCADO DA SAUDADE
• Com efeito, os portugueses e os seus 

descendentes formam um grupo 
étnico razoavelmente expressivo nos 
Estados Unidos, somando 1,3 milhões 
de pessoas (0,5% da população). A 
maior concentração é na Califórnia, 
com 330.974 habitantes de origem 
portuguesa (1% da população do estado), 
seguida por Massachusetts, com 279.722 
(4,4%), seguido de Rhode Island, 91.445 
(8,7%), e Nova Jérsia, 72.196 (0,9%).

O SEGMENTO LUXO/ GOURMET
• As vendas a retalho de produtos 

gourmet, de especialidade e premium 
apresentam taxas de crescimento 
superiores às da indústria alimentar em 
geral.

• O maior rendimento disponível por 
parte dos consumidores contribue 
para a existência de uma percentagem 
crescente de consumidores americanos 
desejosa de embarcar em “aventuras 
culinárias”, valorizando a excentricidade 
da experiência e dispondo dos recursos 
financeiros para dela disfrutar.

SAÚDE E “CLEAN LABELS”
• Mais de 80% dos adultos americanos 

definem como resolução de ano novo 
a opção por um estilo de vida mais 
saudável, potenciador de bem-estar.

• À medida que a geração do baby-boom 
se aproxima da idade da reforma, a 
procura por alimentos com pouco sal e 
gordura, por exemplo, tem-se tornado 
mais evidente.

• Devido ao aumento da incidência de 
alergias e intolerâncias alimentares 
assiste-se ao crescimento da procura 
por alimentos que não contenham 
determinados ingredientes.

• Crescente importância das “clean 
labels”. Os consumidores procuram 
alimentos com menos químicos e 
aditivos (“clean food”), cujas listas de 
ingredientes sejam mais pequenas (mais 
“clean”).

SAUDADE

LUXO/
GOURMET

SAÚDE &
CLEAN
LABELS

POTENCIAL DE MERCADO

Mercado Agroalimentar maduro que se encontra numa fase 
desenvolvida, um dos mais competitivos do mundo.

Mercado com mais de 300 milhões de consumidores.

País com uma economia aberta tornando-o suficientemente 
apetecível para que muitas empresas e empreendedores 
sigam com bastante atenção as possíveis oportunidades.

Mercado que valoriza a inovação, a criatividade e a 
originalidade, mas também é um mercado heterogéneo 
com segmentos com características muito distintas e 
diferentes graus de exigência.

Apesar de existirem semelhanças culturais com os países 
ocidentais, a cultura de negócios e os comportamentos de 
consumo têm diferenças substanciais para que as empresas 
considerem definir estratégias de marketing adequadas 
ao mercado, não caindo na tentação de uma abordagem 
etnocêntrica.

A concorrência é bastante forte, quer das empresas 
domésticas, quer dos países com salários inferiores que 
oferecem qualidade cada vez melhor, que têm aproveitado a 
globalização e a livre circulação de mercadorias.

No caso particular dos produtos agroalimentares, é 
importante não perder de vista a elevada concorrência 
e a existência de acordos comerciais preferenciais que 
beneficiam terceiros países.

É imprescindível dominar as questões legais, extremamente 
complexas, não perdendo de vista a existência de possíveis 
taxas aduaneiras elevadas, as normas legislativas (FDA, por 
exemplo) e as normas e procedimentos.

“Mercado com mais de 300 
milhões de consumidores.”
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SÍNTESE DE MERCADO
EUA

ACESSO AO MERCADO

Em 2011, foi criada uma legislação que 
controla ainda mais a importação de 
produtos alimentares, o Food Safety 
Modernization Act:

• Responsabilização do importador pela qualidade do 

produto importado (verificação de que o fornecedor 

cumpre os requisitos técnicos de segurança alimentar 

exigidos internamente nos EUA) – Foreign Supplier 

Verification Program;

• Da exigência de certificação de conformidade para 

produtos alimentares de alto risco (se solicitado pelo 

FDA) ou para participação no programa voluntário de 

“importador qualificado” (Voluntary Qualified Importer 

Program) – Accreditation of Third Party Certification; 

ou

• Do estabelecimento de um programa voluntário de 

“importador qualificado” para acelerar a entrada dos 

produtos elegíveis desde que os importadores em 

causa adotem medidas adicionais específicas ao nível 

da segurança alimentar dos produtos importados – 

Voluntary Qualified Importer Program.

De acordo com o AICEP, apesar dos EUA apresentarem uma 
economia de mercado aberta ao exterior existem, ainda, 
muitas dificuldades de acesso ao mercado.

Não obstante a maioria dos bens aceda livremente ao 
mercado, a importação de certas categorias de produtos 
pode ser proibida ou condicionada, de modo a proteger a 
economia e a segurança nacionais, salvaguardar a saúde e 
o bem-estar dos consumidores e preservar a vida animal e 
vegetal.

A entrada de determinadas mercadorias neste território 
(ex.: lacticínios) pode encontrar-se, temporariamente, 
condicionada à aplicação de um sistema de quotas 
administradas pelos serviços alfandegários.

A importação de bebidas alcoólicas, animais vivos e seus 
produtos, medicamentos, vegetais, frutos frescos e secos e 
lacticínios está sujeita à emissão de uma licença por parte dos 
organismos governamentais competentes.

Todos os produtos que entram nos EUA devem indicar o 
país de origem, em inglês, de forma permanente e legível, 
não sendo aceitável, por exemplo, a utilização da expressão 
Made in European Union (Marking of Country of Origin on U.S. 
Imports).

Os bens que se destinem ao consumo devem observar 
regras rígidas em termos de rotulagem. Os géneros 
alimentícios estão obrigados a conter um rótulo nutricional. 
Os produtos têxteis e de vestuário é imperativo prestar 
informação em cada artigo sobre a composição do tecido, a 
designação do fabricante ou do importador e os cuidados de 
lavagem.

Por razões de proteção da saúde e segurança públicas e 
defesa dos consumidores e do meio ambiente, é exigida a 
apresentação de um certificado sanitário quando se trate da 
importação de animais vivos e produtos de origem animal (por 

ex., carnes e produtos derivados), e fitossanitário para plantas 
e produtos de origem vegetal. Pode ser exigido, também, 
um certificado de inspeção, que é emitido pelo Animal and 
Plant Health Inspection Service, do Ministério da Agricultura, 
aquando da entrada dos produtos nos EUA.

Quanto à exportação de 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) em Portugal, sobre a possibilidade de 
realizar a exportação dos seus produtos para os EUA.

As barreiras não tarifárias às exportações do sector 
agroalimentar podem ser consultadas no Portal 
GlobalAgriMar, do GPP - Gabinete de Planeamento, Políticas 
e Administração Geral, tutelado pelo Ministério da Agricultura, 
Florestas e Desenvolvimento Rural e Ministério do Mar. O 
facto de determinados produtos não constarem na lista de 
constrangimentos à exportação não significa que Portugal 
esteja habilitado a exportar para o mercado.

Desde dezembro de 2003, que os estabelecimentos 
estrangeiros de produção, processamento, embalagem 
e armazenagem de produtos alimentares que pretendam 
exportar para os EUA devem, em conformidade com a Lei 
de Segurança da Saúde Pública e Prevenção Contra o 
Terrorismo – Lei do Bio Terrorismo (Bioterrorism Act of 2002), 
proceder ao respetivo registo da empresa junto da FDA – 
Food and Drug Administration (Food Facility Registration) 
e informar, antecipadamente, do envio dos produtos (Prior 
Notice of Imported Foods). Relativamente à Prior Notice of 
Imported Foods, esta pode ser efetuada por qualquer pessoa 
que disponha da informação necessária, pelo que, para além 
do exportador, também pode ser realizada pelo transitário, 
importador ou agente americano.

ACRESCE AINDA
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KIT ABC MERCADO 
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TERRAS ALTAS DE PORTUGAL - NOVOS HORIZONTES
NOVOS MERCADOS

Cofinanciado por:

Fundo  Europeu
de Desenvolvimento Regional

AS TERRAS ALTAS DE PORTUGAL E O MERCADO 
DOS ESTADOS UNIDOS – UMA SÍNTESE

Mercado de enormes dimensões, com mais de 300 
milhões de consumidores (4,4% da população mundial) 
sendo o maior mercado do mundo e maior importador 
mundial com um elevado poder de compra.

O Mercado Agroalimentar americano é um mercado 
maduro que se encontra numa fase desenvolvida e, por 
outro, um dos mais competitivos do mundo.

A contribuição da agricultura, alimentos e indústrias 
relacionadas para o PIB dos Estados Unidos da América, 
em 2015, representou 5,5% do PIB.

Mercado que valoriza a inovação, acriatividade e a 
originalidade, mas também é um mercado heterogéneo 
com segmentos com características muito distintas e 
diferentes graus de exigência.

O “Mercado da Saudade” concentrado em duas zonas de 
comunidades de luso-descendentes muito fortes: 
• New England (Massachusetts, Rhode Island) e 
• New Jersey (Newark). 

O principal parceiro comercial é o Canadá, onde 
concentra 20,7% das suas exportações de alimentos e 
13% das importações.

No caso particular dos produtos agroalimentares, é 
importante não perder de vista a elevada concorrência 
e a existência de acordos comerciais preferenciais que 
beneficiam terceiros países.

É imprescindível dominar as questões legais, 
extremamente complexas, não perdendo de vista a 
existência de possíveis taxas aduaneiras elevadas, as 
normas legislativas (FDA, por exemplo) e as normas e 
procedimentos.

Proteção legal, uma vez que se trata de um dos países 
mais conflituosos do mundo do ponto de vista legal. Por 
razões por vezes não invocáveis na Europa, um cidadão 
americano poderá pedir uma indemnização.

Existe mercado para a oferta TAP que deve apostar no 
mercado da saudade, em produtos com maior valor 
acrescentado, evidenciando a sua origem e certo gosto 
“gourmet”.
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PERFIL DE MERCADO

AMBIENTE DE NEGÓCIOS

MERCADO AGROALIMENTAR

OPORTUNIDADES E CONSTRANGIMENTOS

SÍNTESE DE MERCADO

O DESAFIO 
TERRAS ALTAS 
DE PORTUGAL 
- NOVOS 
HORIZONTES

FORTALECIMENTO 
DA OFERTA

PENETRAÇÃO 
MERCADOS 
EXTERNOS

PENETRAÇÃO
NOVOS

MERCADOS

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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ESPANHA

ITÁLIA

SUIÇA

ALEMANHABÉLGICA

LUXEMBURGO

FRANÇA

DESIGNAÇÃO OFICIAL. República Francesa

LOCALIZAÇÃO. Europa Ocidental

ÁREA. 543 965 km2 (excluindo os territórios e 

departamentos ultramarinos) e 643.801 km2, incluindo 

os mesmos

POPULAÇÃO TOTAL. 66.808.385 habitantes

DENSIDADE. 122 Habitantes/km2

CAPITAL. Paris (11.862.466 habitantes)

FUSO HORÁRIO. +1 hora

UNIDADE MONETÁRIA. Euro (€)

IDIOMA OFICIAL. Francês

ORIGENS ÉTNICAS. Existe uma vasta mistura de pessoas 

celtas e latinas com minorias magrebinas, africanas e 

asiáticas.

OUTRAS LÍNGUAS FALADAS. Os idiomas regionais (bretão, 

corsa, catalão, etc.) são falados apenas localmente e por 

uma minoria de franceses.

LÍNGUA USADA NOS NEGÓCIOS. Embora o francês seja o 

idioma oficial na França, muitos executivos falam inglês. 

Todavia, dependendo do tipo de empresa contactada, 

da localização geográfica e do sector de atividade, pode 

ser difícil encontrar um interlocutor que fale inglês. Ser 

capaz de comunicar e negociar na língua francesa é 

uma vantagem distinta.

FRANÇA

PARIS

PRESIDENTE. Emmanuel Macron (desde maio de 2017)

PRIMEIRO-MINISTRO. Édouard Philippe (desde maio de 2017)
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Membro do G8, a 6.º maior economia mundial e a 3.ª da UE apresenta significativos desafios

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

INDICADORES ECONÓMICOS GLOBAIS

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

TAXA DE INFLAÇÃO

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

TAXA DE POUPANÇA NACIONAL

[€]

(e) estimativa (p) previsão

Conversão de US$ para € feita 
pelo Turismo de Portugal
Fonte: EIU - Economist Intelligence Unit

 

 

 Crescimento do PIB mundial % 2,5 2,5 2,7

Crescimentos do PIB UE 28 % 1,3 1,7 1,8

Preço do petróleo (barril) US$ 98,9 53,4 60,0

Taxa de juro € (3 meses) % 0,2 0,0 0,0

Taxa de câmbio US$ : € 1,33 1,11 1,06

PRINCIPAIS INDICADORES
ECONÓMICOS GLOBAIS UNIDADE

2014 (E) 2015 (P) 2016 (P)

ANOS

PIB PER CAPITA

[€]

(e) estimativa (p) previsão

Conversão de US$ para € feita 
pelo Turismo de Portugal
Fonte: EIU - Economist Intelligence Unit

CONSUMO PRIVADO PER CAPITA

33.126 33.245
33.515

34.452

35.157

2013 2014 2015 (e) 2016 (p) 2017 (p)

+1,1% +0,9%  +0,6%  -0,3%+0,3%  
Crescimento real
do PIB per capita

18.398 18.449

18.650

19.136

19.555

2013 2014 2015 (e) 2016 (p) 2017 (p)

+1,0%+0,9%+1,0%+0,4%+0,3%
Crescimento real do

consumo privado

[mil milhões €]

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

PIB PM

2.118
2.134
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A economia francesa é uma das mais produtivas 

do mundo, mas sofre de um problema crónico: 

a subutilização do trabalho. Isto manifesta-se 

numa das taxas de emprego mais baixas da UE 

e de horas de trabalho mais curtas no mundo 

desenvolvido, depois da Suécia e da Noruega. 

A tendência da taxa de crescimento do PIB é 

fixada em média de 1,2% ao ano, entre 2015-

50, à medida que a população em idade ativa 

estagna, com o PIB per capita a subir numa 

média anual de 0,9%.

Continuando a sofrer com desemprego elevado 

e horas de trabalho relativamente curtas, 

as perspetivas de crescimento económico 

dependerão da capacidade da economia 

aumentar a sua taxa de crescimento da 

produtividade, que desacelerou nos últimos anos.

Garantir o apoio público a reformas económicas 

estruturais é pois uma prioridade cada vez mais 

premente. O mercado de trabalho e os sistemas 

fiscais e de benefícios continuam a ser as áreas 

onde as reformas são mais urgentes. O governo 

deve continuar a reduzir o deficit orçamental. 

A reforma institucional da zona euro será um 

importante foco político nos próximos anos 

e é provável que a França aproveite a decisão 

do Reino Unido de deixar a UE como uma 

oportunidade para se reafirmar como uma 

potência líder junto com a Alemanha.

RETRATO ECONÓMICO
Uma sociedade em crescimento (2.º maior taxa de natalidade da UE), multicultural 
(+10% imigrantes na população) e turbulenta (grandes diferenças sociais)

RETRATO SOCIAL

O Islão, que tantas vezes é associado e 

erradamente responsabilizado por todos os atos 

de terrorismo, tem um grande peso em França 

que não se pode descurar.

Segundo um estudo recente realizado pelo 

Instituto de sondagens Ifop, 47% dos franceses 

vê a comunidade muçulmana como uma 

ameaça para a identidade gaulesa – mais 3% do 

que em 2015. 

O número de muçulmanos situa-se entre 

os três e os quatro milhões, cerca de 10% da 

população calculada até agora, e entre estes 

50% são franceses de nascimento, cerca de 74% 

têm nacionalidade e cerca de 66% atribuem 

muita importância à religião. Trata-se de uma 

população particularmente jovem, da qual cerca 

de 84% tem menos de 50 anos e uma média 

de idade de 35,8 anos. Quase um terço destes 

muçulmanos de França apresenta um perfil 

“ultra” e conservador, indica este estudo, que 

salienta que a boa integração deste coletivo 

no país é maioritária, mas nota uma tendência 

preocupante entre os mais jovens.

Por essa razão, cerca de 63% dos franceses 

consideram que o Islão tem uma influência e 

visibilidade excessivas no país e 52% apresenta-

se contra a construção de mesquitas a pedido 

dos crentes. Em 2001, apenas 22% se opunha.
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A economia francesa é uma das mais produtivas 

do mundo, mas sofre de um problema crónico: 

a subutilização do trabalho. Isto manifesta-se 

numa das taxas de emprego mais baixas da UE 

e de horas de trabalho mais curtas no mundo 

desenvolvido, depois da Suécia e da Noruega. 

A tendência da taxa de crescimento do PIB é 

fixada em média de 1,2% ao ano, entre 2015-

50, à medida que a população em idade ativa 

estagna, com o PIB per capita a subir numa 

média anual de 0,9%.

Continuando a sofrer com desemprego elevado 

e horas de trabalho relativamente curtas, 

as perspetivas de crescimento económico 

dependerão da capacidade da economia 

aumentar a sua taxa de crescimento da 

produtividade, que desacelerou nos últimos anos.

Garantir o apoio público a reformas económicas 

estruturais é pois uma prioridade cada vez mais 

premente. O mercado de trabalho e os sistemas 

fiscais e de benefícios continuam a ser as áreas 

onde as reformas são mais urgentes. O governo 

deve continuar a reduzir o deficit orçamental. 

A reforma institucional da zona euro será um 

importante foco político nos próximos anos 

e é provável que a França aproveite a decisão 

do Reino Unido de deixar a UE como uma 

oportunidade para se reafirmar como uma 

potência líder junto com a Alemanha.

RETRATO ECONÓMICO



RELAÇÕES BILATERAIS 
PORTUGAL-FRANÇA

EVOLUÇÃO BALANÇA COMERCIAL, M€

Fonte: Banco de Portugal
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Em 2015, a França foi o 2.º cliente de bens e serviços de Portugal, representando 12,6% das 
exportações, e o 3.º fornecedor, com uma quota de 7,9% das importações.
Nos últimos cinco anos a balança comercial de bens e serviços entre Portugal e a França 
foi favorável ao nosso país. De salientar que o crescimento médio anual das exportações de 
bens e serviços, no período 2011-2015, foi de 5%, e o das importações foi de 3,8%.

Veículos e outro material de transporte (15,1%)

Máquinas e aparelhos (10,1%)

Metais comuns (9,0%)

Plásticos e borracha (7,7%)

Calçado (7,0%)

Exportações, % total 2015

Veículos e outro material de transporte (22,9%)

Máquinas e aparelhos (14,2%)

Químicos (13,2%)

Agrícolas (10,5%)

Metais comuns (7,0%)

Importações, % total 2015

EVOLUÇÃO BALANÇA COMERCIAL FRANCESA, MIL M DE EUROS

Fonte: International Trade Centre (ITC)
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PRINCIPAIS CLIENTES MAIORES EXPORTAÇÕES

PRINCIPAIS FORNECEDORES MAIORES IMPORTAÇÕES

Aeronaves e outros apar. aéreos 
ou espaciais

Máquinas e equipamentos 
mecânicos

Veículos automóveis e outros 
veículos

Máquinas e equipamentos eléctricos

Produtos farmacêuticos

Alemanha

EUA

Espanha

Reino Unido

Itália

Máquinas e equipamentos mecânicos

Combustíveis minerais e óleos 
minerais

Veículos automóveis e outros 
veículos

Aeronaves e outros apar. aéreos ou 
espaciais

Máquinas e equipamentos eléctricos

Alemanha

EUA

China

Itália

Bélgica

FRANÇA
EXPORT

2015

FRANÇA
IMPORT

2015

Fonte: International Trade Centre (ITC)

Participação no comércio internacional muito relevante: 8.º lugar como exportador (3,1% das exportações 
mundiais) e 6.º como importador (3,4% das importações) no ranking mundial da OMC, em 2015

COMÉRCIO INTERNACIONAL



RELAÇÕES BILATERAIS 
PORTUGAL-FRANÇA

EVOLUÇÃO BALANÇA COMERCIAL, M€

Fonte: Banco de Portugal
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Em 2015, a França foi o 2.º cliente de bens e serviços de Portugal, representando 12,6% das 
exportações, e o 3.º fornecedor, com uma quota de 7,9% das importações.
Nos últimos cinco anos a balança comercial de bens e serviços entre Portugal e a França 
foi favorável ao nosso país. De salientar que o crescimento médio anual das exportações de 
bens e serviços, no período 2011-2015, foi de 5%, e o das importações foi de 3,8%.

Veículos e outro material de transporte (15,1%)

Máquinas e aparelhos (10,1%)

Metais comuns (9,0%)

Plásticos e borracha (7,7%)

Calçado (7,0%)

Exportações, % total 2015

Veículos e outro material de transporte (22,9%)

Máquinas e aparelhos (14,2%)

Químicos (13,2%)

Agrícolas (10,5%)

Metais comuns (7,0%)

Importações, % total 2015



O tecido empresarial francês é dinâmico e versátil

TECIDO EMPRESARIAL

REPARTIÇÃO DO PIB POR SETORES (2013)

1.7% Agricultura,
Floresta e Pesca

1.7% Agricultura,
Floresta e Pesca

1.7% Agricultura,
Floresta e Pesca

13.8% Indústria

4.6% Distribuição
e Transporte

6.0% Construção

4.7% Informação
e Comunicação

4.4% Atividades
Financeiras

2.5% Fornecimento de Água 
e Electricidade

3.0% Serviços Domésticos
e Pessoais

1.7% Agricultura,
Floresta e Pesca

Fonte: INSEE – Institut national de la statistique et des études économiques

O setor dos serviços domina a 
economia (representou 78,8% do PIB 
em 2015, contra 74,3% em 2000), 
paralelamente com uma indústria 
(que pesa atualmente 19,5% do PIB, 
contra 23,3% em 2000) reconhecida, 
nomeadamente, nos setores da 
aeronáutica, farmacêutico, automóvel e 
agroalimentar.

No setor agrícola (1,7% do PIB) destaca-
se, entre outros, a produção de cereais, 
vinho e produtos lácteos. 

Uma importante nota para o turismo: a 
França permanece o 1.º destino turístico 
do mundo (perto de 84,5 milhões de 
turistas em 2015) e o 4.º em termos de 
receitas geradas.



GLOBAL COMPETITIVENESS INDEX 2016/ 17

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

Europa França

1

3

4

6

2

5

7

Fonte: World Economic Forum

Capacidade de inovação

Negócios sofisticados

Dimensão do mercado

Infraestruturas de qualidade

Rigidez estrutural nos mercados de 
bens e laboral

Acesso à educação

Ambiente macroeconómico

Obstáculos não pautais

21º lugar em 2016 (+1: 2015)

COMPETITIVIDADE GLOBAL



AMBIENTE DE NEGÓCIOS
FRANÇA



A França encontra-se na 29ª posição (28º em 2016) do relatório 
“Doing Business” de 2017, sendo esta posição determinada de 
acordo com a classificação obtida em 10 critérios de ponderação, 
contendo, cada um deles, vários indicadores quantitativos de 
avaliação. 

O indicador que mais se destaca é o comércio internacional, onde 
a França ocupa o primeiro lugar do ranking global. Pela positiva, 
assinala-se ainda a posição na resolução de contratos (18.º) e as 
licenças de construção (20.º).

O registo de propriedade (100.º) e a obtenção de crédito (82.º) são 
os indiciadores onde o país apresenta os piores resultados, entre as 
190 economias analizadas.

A pontuação da França no ranking de ambiente de negócios da 
Economist Intelligence Unit sobe ligeiramente entre o período 
histórico (2011-15) e o período de previsão (2016-20). A sua posição 
global sobe de 18 para 16, enquanto que a sua posição no ranking 
regional permanece inalterado, em décimo. 
Existem várias áreas do ambiente de negócios em que a França 
está entre os dez maiores do mundo, a saber: infraestrutura, 
financiamento, comércio exterior e controles de câmbio e 
oportunidades de mercado. No entanto, tem noutras áreas 
resultados extremamente pobres, incluindo a política fiscal 
(classificada 45.º no mundo) e o mercado de trabalho (37 º). A força 
da oposição pública às reformas sugere que as melhorias nestas 
áreas serão limitadas.

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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40
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0

Fonte: The World Bank

VALOR DO ÍNDICE a POSIÇÃO GLOBAL b POSIÇÃO REGIONAL c

a Entre 10. b Entre 82 países. c Entre 18 países: Áustria, Bélgica, Chipre, Dinamarca, Finlândia, França, Alemanha, Grécia, Irlanda, Italia, 
Holanda, Noruega, Portugal, Espanha, Suédia, Suíça, Turquia e Reino Unido.

7,67 7,92 18 16 10 10

Fonte: Economist Intelligence Unit 
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Num ambiente de negócios é usual e proveitoso 
estabelecer previamente o “fio condutor” de uma 
reunião uma vez que o francês não é, habitualmente, 
muito pragmático nem objetivo para ir direito ao assunto. 
Gosta de entrar em detalhes, portanto, leve o maior 
número de informações acerca de seu produto e de sua 
empresa, preferencialmente em francês.

Parecer excessivamente amistoso, porque isto pode ser 
interpretado como suspeito, pode não ajudar o negócio. 
Os franceses separam a sua vida privada da profissional 
de forma a manter uma postura consistente e formal no 
mercado de trabalho. Por isso, para quem está envolvido 
numa conversa no antes de uma reunião ou evento, é 
importante manter o tema de discussão puramente no 
âmbito profissional e evitar perguntas sobre a vida pessoal.

Permanecer calmo, educado e ser cortês durante 
encontros de negócios são características que são 
estimadas pelos franceses, que valorizam muito a polidez 
e a cortesia. Quando convidado para ir à casa de alguém, 
é de muito bom tom levar um presente. As flores são 
perfeitas para essas ocasiões. Se for um jantar, não se 
esqueça do vinho, que é um hábito cultural do país.

Para que a reunião de negócios com um interlocutor 
francófono seja um sucesso, é preciso conhecer o 
contexto cultural do seu país, mas sobretudo expressar-
se corretamente em francês, quer antes do encontro 
(para marcar a reunião), quer durante (para conduzir as 
negociações, apresentar os produtos, etc.). É conhecido o 
apreço que os franceses têm pelo seu idioma, mas se este 
não é o seu caso seja discreto e evite desculpar-se.

“…conhecer o contexto 
cultural do seu país, mas 
sobretudo expressar-se 
corretamente em francês…”

Recomendações para Negociar com o Mercado Francês

CULTURA DE NEGÓCIOS



O aperto de mão deve ser leve e curto. 
A etiqueta empresarial francesa dita que o 
cumprimento com um aperto de mão deve 
ser delicado e não firme. As introduções 
são sempre feitas usando o primeiro e 
último nome. Também é aceitável fazer 
apresentações com o último nome em 
primeiro, seguido do nome de batismo.

O cartão-de-visita deve estar em francês, 
com o sobrenome em letras maiúsculas, 
como é hábito em França. Tente falar um 
pouco de francês. Se não souber, aprenda 
algumas palavras ou frases e diga-as (merci, 
au revoir, Vous êtes bien aimable, Je vous 
remercie, etc.). O parceiro de negócios 
Francês reconhecerá e apreciará o seu 
esforço em falar o idioma.

Manter sempre uma boa aparência. 
A cultura empresarial francesa atribui 
grande importância ao aspeto. Vestir 
boas roupas e manter uma higiene 
adequada em todos os momentos.

Ser formal. Não poupar na cortesia. Dirigir-
se ao parceiro de negócios Francês como 
“Monsieur” ou “Madame” “Enchanté”, “Ravi de 
vous rencontrer”. Mostrar que tem educação 
e sabe as regras de etiqueta. Manter esta 
postura e distância especialmente nos 
primeiros encontros profissionais.

A presença na internet é, por fim, absolutamente 
indispensável. À imagem do que acontece com a 
pessoa, uma empresa que não tenha um website tão 
bem apresentado e atrativo quanto possível (e em 
língua francesa, corretamente escrita), não existe.

Os empresários franceses não gostam de ser pressionados 
para tomar decisões rápidas. Técnicas de venda agressivas, 
na maioria dos casos não são estratégias com grande sucesso. 
Numa reunião de negócios, é preciso ser paciente e esperar 
alguma discussão e troca de informações. As decisões 
geralmente não são feitas no primeiro contacto.

Mostrar interesse, participar, perguntar 
e interromper. Geralmente, o ato de 
interromper não é visto como desrespeitoso 
desde que tenha o objetivo de expressar 
interesse.

Ser pontual. As regras de etiqueta 
francesas ditam que o intervalo 
de tempo que tem para se chegar 
atrasado é de 5 minutos – não se 
deve ultrapassar este limite.

Conhecer os modos de estar à mesa. Muitas reuniões de negócios terão lugar à refeição. 
Manter as mãos em cima da mesa, beber e comer com moderação é importante. Trata-se 
de uma refeição formal e habitualmente longa. Uma regra muito importante da etiqueta 
francesa a ter em conta é a de manter as mãos apoiadas na mesa, nunca no colo. Por 
outro lado, o vinho é servido sempre que o copo estiver vazio, quanto mais se esvaziar 
o copo, mais ele vai ser cheio. Durante as entradas e os pratos principais, a conversa 
provavelmente andará à volta de trivialidades da atualidade. Os negócios surgirão na 
sobremesa. Deixe que seja o seu parceiro de negócios francês a ter a iniciativa. Elogie o 
que come e bebe.

Como agir numa reunião

CULTURA DE NEGÓCIOS
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MERCADO
AGROALIMENTAR

FRANÇA



Um dos principais motores da economia

O SETOR AGROALIMENTAR 

A indústria agroalimentar é um dos principais sectores franceses, 
tanto em termos de volume de negócios como a nível do 
emprego gerado.

Em 2016, as 17.647 empresas do sector tiveram um volume de 
negócios de €172 mil milhões.

Empregavam 427.213 pessoas em todo o país. Aliás, as indústrias 
agroalimentares ajudam a suportar muitos postos de trabalho a 
montante e a jusante: ligados a este sector existem mais 2 milhões 
de postos de trabalho.

Por isso, a indústria agroalimentar desempenha um papel 
fundamental no desenvolvimento e na vitalidade do território, 
transformando cerca de 70% da produção agrícola francesa.

Sendo o 4.º maior exportador mundial, fornece suporte valioso 
para a balança comercial, ajudando a gerar um superavit comercial 
de 7,2 mil milhões de euros.

Não obstante a boa performance evidenciada, num contexto 
de guerra de preços persistente, e apesar de alguns fatores 
externos encorajadores, as 98% PME que operam no sector não 
conseguem gerar um crescimento sustentável, não obstante 
as tentativas de adaptação a uma nova realidade e a aposta 
continuada em inovação empresarial.

Na Europa, a França produz 23% dos vegetais, 5% de toda a fruta e 
16% da carne e derivados.

A repartição das 17 647 é a seguinte:

Micro empresas
(menos de 10 
trabalhadores)

77%
PME
(entre 10 e 250 
trabalhadores)

21%
Do volume de 
negócios é de 
exportação

21%

EMPRESAS EMPREGOS

EMPREGOS 
CRIADOS COM 

MAIS DE 3 ANOS

17 647

EXPORTADOR 
MUNDIAL

4º

MIL MILHÕES DE 
EUROS
De produtos alimentares 
exportados

44,2

MIL MILHÕES DE 
EUROS
DE EXCEDENTE COMERCIAL

7,2

427 213

DE VOLUME DE 
NEGÓCIOS EM RHD

(Restauration hors domicile)

16%

MIL MILHARES 
DE EUROS

De volume de negócios

172

10 864

Fonte: ANIA – Association Nationale des Industries Alimentaires 



OS HÁBITOS DE CONSUMO

Faz parte da cultura, do património, da 
gastronomia, do clima? É tudo isso ao 
mesmo tempo. O modelo culinário francês, 
que os franceses preferem chamar de 
“cultura alimentar francesa”, ocupa um lugar 
seguro na perceção que se tem da França, 
que qualificam o país e o estilo de vida 
dos franceses. Este atributo baseia-se em 
fundações culturais muito específicas e bem 
ancoradas.

Evocar esta cultura alimentar é, sobretudo, 
fazer referência aos produtos alimentares 
franceses, às regiões em que são produzidos 
e também à forte relação que os franceses 
mantêm com eles.

Na França, a culinária e a comida são uma 
fonte de prazer bem estabelecida nos 
hábitos. Preparar uma refeição, brincar com 
os gostos, deliciar o paladar, compartilhar 
sentimentos e a memória familiar culinária 
são intrinsecamente parte da identidade 
francesa.

Por isso, não é de estranhar que a França 
seja um dos países europeus onde mais se 
cozinha em casa. De acordo com um estudo 
da Euromonitor, em 2013, 79% dos franceses 
preparavam a sua comida em casa, em 
comparação com 50% em 2011.
Outro Estudo revelou ainda uma tendência 
transversal a vários países que é: a cozinha 
está a recuperar grande popularidade, 
especialmente devido ao sucesso de 
programas de culinária na televisão como 
Top Chef, Master Chef, ou em particular em 
França “Um jantar Presque Parfait”, etc.

e comer tem uma grande importância e peso. 
Não quer isto dizer que sejam um povo que 
culturalmente não se preocupe com a sua 
saúde e bem-estar. Fazem questão de ter 
um cuidado extra para não engordar, para 
escolher produtos saudáveis e para se manter 
em forma.

Segundo um estudo do INSEE, em 1960, a 
comida era responsável por 35% das despesas 
das famílias. Hoje representa apenas 20% 
do orçamento. No geral, o orçamento dos 
franceses tem aumentado nos últimos 
cinquenta anos, mas eles não comem o 
dobro. Alguns dos franceses prestam pouca 
atenção à sua dieta diária e preferem comprar 
produtos fáceis de consumir, prontos ou 
entregues e não perdem tempo. A ideia de 
rapidez, de pressa, comer em qualquer lugar, 
num banco ou no escritório, explica porque 
os alimentos preparados, cujo consumo 
aumentou 4,4% por ano desde 1960, tem 
ganho tanto espaço de mercado.

Obviamente que o preço é relevante no 
processo de compra, especialmente em 
tempos de crise, como a que agora se vive 
em todo o mundo. No entanto, a qualidade, 
a rastreabilidade e a saúde são outros 
elementos importantes nesta decisão; por 
exemplo, certificações de qualidade, tais 
como Label Rouge, são cada vez mais 
importantes (especialmentedo escândalo 
nutricional “Chevalgate”, que ocorreu em 
2013 em que a carne de cavalo foi usado 
em vez de carne bovina), que tornou o 
consumidor mais cético.

OS FRANCESES E A COMIDA

considera que a dieta é uma parte essencial 
de seu estilo de vida

acredita que uma dieta saudável e variada é 
a melhor maneira de preservar a sua saúde

considera que a origem dos produtos 
também continua a ser importante

está disposta a pagar mais por um produto 
que contenham ingredientes de alta 
qualidade

o que é bom para mim, também é bom para 
o meu país e para a minha herança, sendo 
que 81% está disposta a pagar mais por um 
produto regional e 78% por um produto 
francês

diz que têm uma imagem positiva da 
indústria alimentar, um aumento de 
pontuação (+9%) do que em 2013, derivado 
à sua contribuição para o emprego e ao seu 
aspeto dinâmico e inovador

diz-se satisfeito com a informação dada 
nos rótulos, no entanto, destes apenas 42% 
afirma que a rotulagem é compreensível 
sobre o valor nutricional e 39% diz-se 
devidamente informado sobre a origem 
geográfica dos produtos

acredita que as empresas da Indústria 
Agroalimentar não informam honestamente 
os consumidores

dizem-se orgulhosos do modelo alimentar e 
reconhecem a qualidade dos seus produtos, 
um padrão alimentar que reflete um 
património e um modo de viver à francesa: 
produtos regionais, know-how

preço (66%) e data de validade (56%) são os 
dois primeiros critérios de compra, mas o 
seu peso diminuiu em comparação a 2013, 
além do benefício de critérios de qualidade, 
como a composição do produto (53%) e 
composição nutricional (31%)

92%

81%

42%

79%

81%

55%

58%

54%

¾

2

No entanto, tal como noutros países 
desenvolvidos, os franceses raramente têm 
tempo para degustar uma refeição durante  a 
semana de trabalho, de modo que as 
comidas pré-preparadas e prontas a aquecer 



O retalho e distribuição é um dos sectores de atividade mais importantes e dinâmicos de França, além de ser 
extremamente competitivo e sofisticado. As redes e cadeias de distribuição retalhista estão altamente concentradas.
Existem pontos de venda de todos os formatos: hipermercados, supermercados, lojas de conveniência e mercearias 
locais, definidos pelo espaço ou metros quadrados que ocupam.

MERCADO E CONCORRÊNCIA

AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

CENTRE-VAL DE LOIRE 

PAYS DE LA LOIRE 

CORSE

GRAND EST 

NOUVELLE
AQUITAINE

OCCITANIE 

ÎLE-DE-FRANCE

NORMANDIE

HAUTS-DE-FRANCE

BRETAGNE

BOURGOGNE
FRANCHE-COMTÉ

PROVENCE-ALPES
CÔTE D'AZUR 

Fonte: Carte de France 2015 de la distribution alimentaire sous enseigne région par région, LSA avec LSA Expert
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HIPERMERCADOS, SUPERMERCADOS E MINI-MERCADOS
Os hipermercados estão normalmente localizados nos arredores das grandes 
cidades e vendem produtos alimentares e não-alimentares. 
Já os supermercados podem estar localizados tanto na periferia como no centro 
das cidades. 
Os mini-mercados localizam-se nos centros das cidades. 
Os principais operadores do sector são: Carrefour, Auchan e E.Leclerc.

PEQUENO RETALHO
Lojas especializadas localizadas nas zonas habitacionais das cidades: mercearias, 
talhos, peixarias, frutarias, queijarias, charcutarias, padarias, confeitarias e floristas. 
Normalmente comercializam produtos de alta qualidade e o serviço é bastante 
personalizado.

GRANDES ARMAZÉNS
Localizados nos centros da cidade em edifícios de vários andares. Cada andar é um 
departamento especializado. 
Os principais operadores no mercado são:Les Galeries Lafayette, Printemps, La 
Samaritaine y Le Bon Marché.

GROSSISTAS (CASH & CARRY)
Hipermercados reservados a profissionais (por exemplo, cadeia Metro), sobretudo 
para o canal Horeca.

LOJAS DE DESCONTO
Essencialmente orientadas para os produtos alimentares de marca própria ou marca 
branca, praticando uma política de baixo preço. 
As principais cadeias deste tipo de lojas são: Magasins ED, Lidl, Aldi e Leader Price.

LOJAS DE CONVENIÊNCIA E 24H
Normalmente situadas nas bombas de combustível, servem para pequenas compras 
alimentares ou para compras fora dos horários do comércio tradicional.

ORGANIZAÇÃO DO MERCADO DE RETALHO FRANCÊS EXISTEM NO PAÍS MAIS DE 5.962 SUPERMERCADOS, 
APROXIMADAMENTE 3.952 LOJAS DE DESCONTO E 2.131 
HIPERMERCADOS



OPORTUNIDADES
E CONSTRANGIMENTOS

FRANÇA

MERCADO E CONCORRÊNCIA

Uma importante referência aos canais de 

distribuição de produtos Bio que, desde o 

início de 2016, viram as suas vendas subirem 

acentuadamente em todos os canais de 

distribuição de alimentação orgânica. Este ritmo 

de crescimento é mais sustentado em lojas 

especializadas. As redes de lojas de produtos 

orgânicos especializados estão em expansão 

com aberturas de novas lojas, ampliações e 

reformas.

Desde o início do ano de 2016, e segundo 

a Union des Commerces de Proximité Bio, 

o aumento médio nas vendas de produtos 

orgânicos nessas redes é da ordem de 25%. O 

crescimento do mercado orgânico francês deverá 

ultrapassar mil milhões de euros, em 2016.

A distribuição de produtos orgânicos é dividido 

entre geral (43% em hipermercados), retalhistas 

especializados Bio (35%), pequenos artesãos 

(5%), vendas diretas (13,5%) e restauração (3,5%).

Após o grande impulso dos hipermercados parece 
que chegou o tempo de grande mudança: o retorno 
do supermercado aos centros das povoações 
de todas as cidades. A principal razão prende-se 
com a proximidade, mobilidade e comodidade: os 
consumidores não querem pegar no seu transporte 
particular e encarar, novamente, o trânsito para as suas 
compras.

A pequena distribuição alimentar em França, conta 
com diferentes tipos de cadeias, separados em três 
categorias:
• “Moyenne surface” – superfícies de média dimensão, 

onde estão também integradas as cadeias de grande 
distribuição, mas através de outras marcas. Cadeias: 
Biocoop, Carrefour Contact, Coccinelle, Intermarché 
Contact, Diagonal, Maximarché, Migros M, Monoprix, 
Simply Market, Supermarché Maxi, Supermarché Sitis, 
Utile;

• “Supérette (ville)” – minimercados de cidade, 
dedicados quase exclusivamente a produtos 
alimentares e que satisfazem as necessidades dos 
consumidores mais próximos. Cadeias: Atoo, Auchan 
City, Carrefour City, Carrefour Express, E. Leclerc 
Express, Franprix, G20, Intermarché Express, Monop’, 
Petit Casino, Shopi, Sitis, Supermerché Coop, U 
Express, A2Pas;

• “Supérette” – minimercados não citadinos que 
funcionam, muitas das vezes, nos subúrbios ou em 
zonas mais isoladas. São exemplos as cadeias: 8 à 
huit, Carrefour Montagne, Cacci Market, Éco Service, 
Supermarché Match,Marché Plus, Point Coop, Proxi, 
Schlecker, Sherpa, Spar, Vival, Viveco, Votre Marché, 
Proximarché.

Atualmente, em França, existe uma acesa 
discussão sobre os canais de distribuição de 
produtos alimentares, principalmente sobre 
estes três dilemas:
• A guerra de preços entre os grandes grupos 
de supermercados tem consequências muito 
nocivas nos trabalhadores e nos produtores;

• O atual modelo de consumo de massa 
dos hipermercados está a ser desafiado 
com o desenvolvimento de novos modelos 
de negócio, de proximidade ou mais 
especializados;

• Os consumidores que querem recuperar 
a confiança nos produtos alimentares e 
desejam ser mais e melhor informados. 
Querem saber o valor real dos produtos que 
compram bem como quais os valores sociais 
e ambientais que as empresas incorporam na 
formulação nos seus preços.
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ESTRATÉGIAS DE 
PENETRAÇÃO

Antes demais é preciso conhecer o mercado e adaptar os produtos aos 

regulamentos locais, dando ao consumidor francês não só o que ele 

procura, como também algo que cumpra as questões legais do mercado. 

Para tal é necessário verificar os ingredientes e os requisitos de tamanho 

da embalagem, procurando as preferências dos consumidores franceses e 

assegurar de que o produto é competitivo em termos de preço.

Depois, é necessário identificar o melhor canal de distribuição para 

o produto, isto é, supermercados, importador, distribuidor ou agente 

estrangeiro e região/ abrangência de atuação. A empresa deve estar 

preparada para enviar amostras de teste ao mercado.

Trabalhar com um agente, distribuidor ou importador pode facilitar a 

entrada no mercado francês. As empresas devem estar preparadas para 

investir na promoção do mercado (através de feiras, promoções dentro das 

lojas ou campanhas publicitárias, para obter a máxima exposição e fazer 

contatos valiosos no mercado).

Os potenciais clientes e canais de distribuição presentes e acessíveis como 

estratégia de penetração são os seguintes:

· Através de um importador/ representante ou agente;

· Através das empresas líderes na fabricação e distribuição;

· Através da centrais de compras de grandes redes de supermercados: 

Carrefour, Leclerc, Casino, Intermarché, Monoprix, Auchan, Magasins U, etc.

A maioria das empresas francesas compra os seus ingredientes alimentares 
através de traders ou agentes locais. As maiores empresas estabelecem 
relações diretas com os maiores fornecedores nacionais e estrangeiros.

Por isso, para entrar no mercado francês é essencial ter contactos locais e 
pessoais.

Representantes locais que permitem fornecer informações atualizadas 
sobre o mercado e orientações sobre práticas comerciais e leis comerciais. 

É indispensável participar ou visitar feiras ou eventos do sector, tanto 
regionais como nacionais, que são realizados periodicamente em diversas 
cidades de França.

ALGUNS NÚMEROS-CHAVE DA INDÚSTRIA 
ALIMENTAR FRANCESA A TER EM CONTA:
• 3 000 novos produtos a cada ano

• 1/2 supermercado renovado a cada 5 anos

• 2/3 inovações ter efeitos positivos sobre o 
ambiente

• 61% das empresas do sector alimentar estão em 
processos de inovação (contra 53% em média 
em outros sectores industriais).

• 20% dos produtos da indústria alimentar (contra 
16% em outros sectores) trazem um novo 
produto no mercado a cada ano.

OPORTUNIDADE E 
POTENCIAL DE MERCADO

A França é um grande mercado, exigente, com uma 
importante e diversificada produção nacional mas, ao 
mesmo tempo, com alguma (e crescente) curiosidade 
e abertura relativamente a produtos doutros países. 
Por essa razão, é um mercado procurado por países 
fornecedores como é o caso da Espanha ou da Itália, 
ou de países do Norte de África e da América Latina.

As maiores oportunidades de mercado estarão na 
interseção das empresas e dos seus consumidores 
e as categorias em que são suscetíveis de gastar 
o seu dinheiro. Por detrás desta tendência, uma 
necessidade: compartilhar a informação certa, 
individualizada, fiável e acessível, sobre os produtos e 
sua composição.

Alterações socioeconómicas e demográficas 
alteraram significativamente hábitos de consumo. As 
tendências mostram que os consumidores franceses 
desejam produtos alimentícios que ofereçam melhor 
sabor, benefícios para a saúde e conveniência.

A alimentação saudável é um mercado crescente 
em França. Ao contrário de outros países onde o 
alimento deve ser seduzido pelo prazer e gosto e não 
pela funcionalidade, os franceses estão à procura de 
produtos com ingredientes naturais e nutritivos. Estão 
cientes da importância da sua saúde, especialmente 
após as campanhas de comunicação que promovem 
os benefícios nutricionais de frutas e legumes e suas 
propriedades contra o cancro e outras doenças.

A geração “jovem”, com idades compreendidas 
entre os 20 e os 35 anos (26%), aprecia produtos 
inovadores. Esta geração valoriza produtos com 
uma imagem atraente aliada ao bom gosto. Os 
consumidores franceses são exigentes quando se trata 
de qualidade e inovação. E a concorrência de preços 
é cada vez mais feroz.

As preocupações anteriores com a segurança 
alimentar despertam a preocupação dos consumidores 
com questões de higiene e segurança. Por sua vez, 
estas preocupações conduziram a maior procura de 
produtos alimentares naturais e biológicos - sumos 
de fruta, alimentos dietéticos processados, produtos 
orgânicos, peixe e produtos do mar e suplementos 
alimentares.

Os consumidores franceses gostam de alimentos 
étnicos e exóticos com temas e sabores distintos. 
No segmento étnico, procura-se novos produtos 
com qualidade e inovação. As tendências favorecem 
a culinária tailandesa, japonesa, do norte e do sul de 
África, indiana, mas também as especialidades fast 
food do Oriente Médio (kebabs). Tex-Mex, Cajun ou 
cozinha em estilo californiano, bebidas desportivas e 
lanches enriquecidos com vitaminas têm potencial, 
assim como produtos prontos a consumir, como 
alimentos congelados, frutos do mar (particularmente 
salmão), arroz selvagem, produtos dietéticos / de saúde 
inovadores, produtos orgânicos, sobremesas congeladas.

Alimentos kosher e halal também aumentaram em 
popularidade. Há uma procura forte e insatisfeita para 
estes produtos.

Embora muitos consumidores e distribuidores sejam 
recetivos a novidades nos produtos alimentícios, eles 
solicitam informações sobre o conteúdo do produto e 
os processos de fabricação.

A França tem requisitos de rotulagem para os 
produtos alimentares produzidos no mercado 
interno e importados que contenham produtos 
geneticamente modificados ou ingredientes ou 
aditivos derivados de biotecnologia harmonizados a 
nível da UE.

Há 4 quatro tendências no mercado 
alimentar francês bem identificadas que 
podem gerar oportunidades de negócio 
para a Oferta TAP

Os franceses tentam consumir menos carne e 

álcool e mais frutas, vegetais e água mineral

SAÚDE E EQUILÍBRIO

Mais e mais consumidores comem fora de casa 

e compram refeições “em movimento”

VELOCIDADE E
FACILIDADE DE USO

Devido aos recentes assaltos à segurança 

alimentar, há uma crescente procura por 

certificação e rotulagem

RASTREABILIDADE E ÉTICA

Os consumidores tornam-se muito mais atentos 

aos preços dos alimentos do que das despesas 

domésticas

QUALIDADE E BOA COMPRA
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SÍNTESE DE MERCADO
FRANÇA



Quer ter sucesso no mercado alimentar francês? 7 grandes questões a considerar.

AS TERRAS ALTAS DE PORTUGAL E O 
MERCADO FRANCÊS – UMA SÍNTESE

QUESTÕES LOGÍSTICAS
Estar presente em França é sempre facilitado por um parceiro ou representante local. 
Por uma questão de conhecimento e reconhecimento de mercado assim como 
todas as questões culturais e de logística local, tudo se torna mais facilitado com uma 
presença de alguém de origem francesa.

QUESTÕES GEOGRÁFICAS
A França é um conjunto de regiões com culturas, pessoas, paisagens e mercados 
diferentes. Perceber onde está o mercado que mais lhe interessa ou o nicho que 
pode trabalhar, coloca a empresa um passo à frente da concorrência e contribui para 
o sucesso da estratégia de penetração no mercado francês. Conhecer as melhores 
feiras e eventos por região, que se deve visitar ou participar, é uma boa forma de ir 
localmente conhecer os mercados-alvo e seus players.

QUESTÕES DE MARKETING
Tentar levar para França produtos novos, de qualidade comprovada e ajustado ao 
segmento em questão. Procurar nichos por explorar, realizando estudos de mercado 
ou benchmarking, que permita ter informação relevante sobre o mercado francês. 
Por outro lado, a embalagem também é muito importante devido a dois fatores: o 
destaque que se quer gerar para o produto e a qualidade/quantidade de informação 
no rótulo. A informação a colocar na embalagem deve ser o mais rigorosa e 
transparente possível, de acordo com a regulamentação em vigor. Os consumidores 
franceses gostam e querem saber o que comem, donde vem e como/quando o 
podem consumir.

QUESTÃO FINANCEIRA
As empresas devem estar preparadas para investir na promoção do mercado (através 
de feiras, promoções para dentro das lojas ou em marketing, para conseguirem obter 
visibilidade).

QUESTÃO DE SAÚDE
Os franceses vivem culturalmente preocupados com a sua saúde e bem-estar. Todos 
os produtos com menor teor de açúcar, mais biológicos e mais saudáveis são tidos 
como mais valiosos do que os habituais, mais processados e com conservantes e 
outros tratamentos.

A QUESTÃO DA QUALIDADE
Os franceses procuram habitualmente produtos de excelência, nos quais querem 
o tipo de certificação que estão acostumados. Em França são reconhecidos os 
seguintes tipos de certificação:
• Controlled Appellation of Origin (AOC): concedida a produtos fabricados 

inteiramente numa única área geográfica, utilizando um know-how comprovado. 
Garante aos consumidores uma origem certificada e a garantia de qualidade.

• Protected Denomination of Origin (DOP): é   o equivalente europeu ao AOC, 
protegendo a denominação registada em todos os países europeus. Para receber o 
rótulo em França, o produto deve ter obtido primeiro o estatuto de AOC.

• Protected Geographical Indication (IGP): outro rótulo europeu, é concedida a 
produtos que não são necessariamente produzidos na sua totalidade na região 
geográfica de que fazem parte, mas que, no entanto, estão ligados à região.

• Label Rouge: trata-se de um sinal oficial de qualidade superior que complementa as 
marcas colectivas de produtos. É o Estado, através do Institut National de L’Origine 
et de la Qualité (INAO), que o atribui a um produto cujas condições de produção 
garantem um nível de qualidade superior ao dos produtos similares, mas que não 
foram produzidos com a mesma experiência.

• Traditional Specialty Guaranteed (TSG): é um rótulo europeu que protege uma 
receita tradicional.

• Agriculture Biologique (AB): é concedido a produtos cultivados de forma ecológica. 
É definido por regras comuns em toda a Europa. 
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QUESTÕES CULTURAIS
Falar a língua e respeitar a esfera privada. Nunca é demais relembrar que os franceses 
são muito protecionistas e ciosos do seu idioma. Falar francês é meio “caminho 
andado” para se relacionar com os franceses, que são muito orgulhosos neste ponto 
e reconhecem quem comunica na sua língua. Por outro lado, os franceses separam, 
e gostam de o fazer, o trabalho da vida pessoal. Por isso, ir a um jantar ou almoço de 
negócios, será sempre uma ocasião para trabalhar e não para partilhar momentos da 
vida privada!



O DESAFIO 
TERRAS ALTAS 
DE PORTUGAL 
- NOVOS 
HORIZONTES

FORTALECIMENTO 
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PENETRAÇÃO 
MERCADOS 
EXTERNOS

PENETRAÇÃO
NOVOS

MERCADOS

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.

KIT ABC MERCADO 
LUXEMBURGO
TERRAS ALTAS DE PORTUGAL - NOVOS HORIZONTES
MERCADOS EXTERNOS

Cofinanciado por:

Fundo  Europeu
de Desenvolvimento Regional
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NO CORAÇÃO 
DA EUROPA

LIGAÇÕES VIÁRIAS, FERROVIÁRIAS E AEROPORTUÁRIAS

A localização estratégica deste pequeno país pode ser a 

porta de entrada para o mercado da Europa Central.

Uma economia aberta, dinâmica e segura, conta 

com uma força de trabalho altamente qualificada e 

internacional e apresenta um elevado nível de vida.
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DESIGNAÇÃO OFICIAL. Grão-Ducado do Luxemburgo

LOCALIZAÇÃO. Europa ocidental

ÁREA. Área: 2.586 km (com uma longitude de 82 km e 

uma largura de 57 km)

POPULAÇÃO TOTAL. 590 mil habitantes (1 janeiro 2017, 

estimativa Statec)

DENSIDADE. 228,4 hab./Km2 (estimativa 2017)

CAPITAL. Cidade do Luxemburgo (111,3 mil habitantes em 

janeiro 2015 EIU)

PRESIDENTE. Grão-Duque Henri Albert Félix Marie 

Guillaume (desde outubro de 2000)

PRIMEIRO-MINISTRO. Xavier Bettel  (desde  dezembro de 

2013) - PD.  Próximas eleições  outubro de 2018

FUSO HORÁRIO. +1 hora

UNIDADE MONETÁRIA. Euro (€)

IDIOMA OFICIAL. O “letzeburgish” (luxemburguês) é a 

língua nacional desde 1985, sendo o francês e o alemão 

igualmente línguas oficiais. O luxemburguês, que é 

linguisticamente próximo do alemão, é o dialeto falado 

pela população nativa. No entanto, não foi codificado 

numa linguagem escrita até 1985, pelo que o francês e 

o alemão são utilizados para documentos oficiais e para 

a imprensa. O francês é a língua de comunicação mais 

utilizada entre as comunidades; o inglês é amplamente 

falado.

ORIGENS ÉTNICAS. A população nativa é de origem 

germânica, com possivelmente alguns elementos celtas. 

No século XX, a população aumentou devido à chegada 

de imigrantes vindos da Bélgica, da França, da Alemanha, 

de Itália e de Portugal.

OUTRAS LÍNGUAS FALADAS. O português, na qualidade de 

segunda língua mais falada no país, representa cerca de 

16% da população.
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NO CORAÇÃO 
DA EUROPA

LIGAÇÕES VIÁRIAS, FERROVIÁRIAS E AEROPORTUÁRIAS

A localização estratégica deste pequeno país pode ser a 

porta de entrada para o mercado da Europa Central.

Uma economia aberta, dinâmica e segura, conta 

com uma força de trabalho altamente qualificada e 

internacional e apresenta um elevado nível de vida.
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O Luxemburgo é a região europeia com mais movimento transfronteiriço. Ao longo de 
2015, recebeu diariamente cerca de 180 mil trabalhadores.

LUXEMBURGO E A “GRANDE REGIÃO”

MOVIMENTO DE TRABALHADORES TRANSFRONTEIRIÇOS PARA O LUXEMBURGO,
ORIUNDOS DA BÉLGICA, DA ALEMANHA E DA FRANÇA POR REGIÕES NUT2 EM MILHARES

ESTRANGEIROS NA POPULAÇÃO ATIVA

Outras regiõesAlemanha
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Bélgica

71% Estrangeiros
na População Ativa

45% Trabalhadores
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Fonte: EUROSTAT

O altamente bem remunerado mercado de 

trabalho do Luxemburgo atrai um elevado 

número de trabalhadores provenientes de 

países vizinhos: cerca de 45% da mão-

de-obra no Luxemburgo desloca-se da 

Bélgica, da Alemanha e da França. 

Esta elevada proporção de trabalhadores 

transfronteiriços no Luxemburgo pode, 

pelo menos em certa medida, refletir o 

baixo nível de barreiras linguísticas para 

os que vivem ao longo da fronteira (visto 

que tanto o francês como o alemão são 

línguas oficiais no Luxemburgo), assim 

como o largo número de filiais de empresas 

estrangeiras instaladas no Grão-Ducado. 

Em termos absolutos, foram 97 mil pessoas 

que se deslocaram para o Luxemburgo 

a partir da França, que era mais do 

dobro do número que comutava da 

Alemanha (44 mil) ou da Bélgica (39 mil). 

É importante notar que estas estatísticas 

referem-se ao local de residência dos 

viajantes transfronteiriços (em vez 

da sua nacionalidade/ cidadania). De 

facto, o preço relativamente elevado da 

acomodação no Luxemburgo pode resultar 

num número considerável de pessoas 

(cidadãos luxemburgueses e pessoas de 

outros países) que decidem morar num 

dos países vizinhos enquanto retêm um 

emprego no Luxemburgo.

UM ENORME FLUXO PARA 
O LUXEMBURGO

PIB

PIB PER CAPITA

LUXEMBURGO

VALÓNIA
(BÉLGICA)

LUXEMBURGO

SARRE
(ALEMANHA)

RENÂNIA-PALATINADO
(ALEMANHA) 

LORENA
(FRANÇA) DENSIDADE POPULACIONAL

Nº DE HABITANTES

Fonte: CCILL

Luxemburgo é o dinamizador comercial e cultural no centro da Grande Região 
SAR-LOR-LUX, um enorme mercado com mais de 11,5 milhões de habitantes.

LUXEMBURGO E A “GRANDE REGIÃO”

GRANDE REGIÃO SAR-LOR-LUX

ÁREA. 65.401 km2

POPULAÇÃO. 11,5 milhões

PARTE DO PIB DA ZONA EURO. 2,6%

MAIS DE. 375.000 empresas

CONSUMO TRANSFRONTEIRIÇO B2C. 313,6 mil 

milhões de euros

REGIÕES. Grão-Ducado do Luxemburgo 

(país), Sarre e Renânia-Palatinado 

(estados federais alemães), Lorena 

(região francesa), Valónia com 

comunidades de língua alemã e língua 

francesa na Bélgica (regiões belgas).
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Economia aberta e muito dependente do exterior, nomeadamente dos vizinhos (França, Alemanha e Bélgica). País com 
nível de vida extraordinariamente elevado, assinalando o maior PIB per capita da UE (76.500 Euros em 2016 em ppc). 

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

INDICADORES ECONÓMICOS GLOBAIS

 

 

 

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
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PIB, MILHÕES DE USD

A economia luxemburguesa cresceu, em média, 

3,4% ao ano no período 2010-2015 (acima do 

ritmo verificado na Zona Euro, que foi de +0,9%).

Em 2016, segundo a Comissão Europeia, o PIB 

luxemburguês cresceu 3,8% (após +3,5% em 

2015 e +4,7% em 2014).

O consumo privado e o consumo público 

aumentaram 1,7% e 4% respetivamente, 

enquanto o investimento cresceu 1,9%.

O saldo da balança corrente manteve-se positivo 

representando cerca de 5,3% do PIB no último 

ano (comparando com 8,8% do PIB entre 1997-

2012). 

O país perdeu algumas vantagens como 

localização favorável para as empresas 

estrangeiras presentes no mercado, 

nomeadamente no âmbito fiscal devido à 

pressão da UE e da OCDE. Em 2015 o Governo 

luxemburguês aceitou o requerimento da UE de 

implementar a troca automática de informação 

fiscal relativa a contas de poupança, acabando 

desta forma o segredo bancário (a partir de 

janeiro desse ano), o que contribuiu para uma 

diminuição da atividade do setor da banca 

e para a desaceleração do crescimento do 

PIB. Por outro lado, a alteração verificada ao 

nível comunitário, em termos de recolha das 

receitas provenientes do comércio eletrónico, 

reduziu as receitas fiscais do país, o que levou 

as autoridades luxemburguesas a terem de 

encontrar alternativas, bem como a reduzir 

alguns benefícios sociais existentes.

RETRATO ECONÓMICO
O país conta com uma população residente estimada em cerca de 576 mil pessoas (2016), 47% dos quais são 
residentes estrangeiros. Destaca-se a comunidade com origem portuguesa com quase 90 mil pessoas (16% do total).

RETRATO SOCIAL

O Luxemburgo é o país da UE com maior 

proporção de estrangeiros na população 

residente, cerca de 47%. Destes destacam-se os 

portugueses que representam mais de 16% da 

população.

A população concentra-se no distrito de 

Luxemburgo (80%), sendo que a cidade do 

Luxemburgo, uma das mais caras da Europa, 

alberga 1/5 da população total.
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Economia aberta e muito dependente do exterior, nomeadamente dos vizinhos (França, Alemanha e Bélgica). País com 
nível de vida extraordinariamente elevado, assinalando o maior PIB per capita da UE (76.500 Euros em 2016 em ppc). 
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PIB, MILHÕES DE USD

A economia luxemburguesa cresceu, em média, 

3,4% ao ano no período 2010-2015 (acima do 

ritmo verificado na Zona Euro, que foi de +0,9%).

Em 2016, segundo a Comissão Europeia, o PIB 

luxemburguês cresceu 3,8% (após +3,5% em 

2015 e +4,7% em 2014).

O consumo privado e o consumo público 

aumentaram 1,7% e 4% respetivamente, 

enquanto o investimento cresceu 1,9%.

O saldo da balança corrente manteve-se positivo 

representando cerca de 5,3% do PIB no último 

ano (comparando com 8,8% do PIB entre 1997-

2012). 

O país perdeu algumas vantagens como 

localização favorável para as empresas 

estrangeiras presentes no mercado, 

nomeadamente no âmbito fiscal devido à 

pressão da UE e da OCDE. Em 2015 o Governo 

luxemburguês aceitou o requerimento da UE de 

implementar a troca automática de informação 

fiscal relativa a contas de poupança, acabando 

desta forma o segredo bancário (a partir de 

janeiro desse ano), o que contribuiu para uma 

diminuição da atividade do setor da banca 

e para a desaceleração do crescimento do 

PIB. Por outro lado, a alteração verificada ao 

nível comunitário, em termos de recolha das 

receitas provenientes do comércio eletrónico, 

reduziu as receitas fiscais do país, o que levou 

as autoridades luxemburguesas a terem de 

encontrar alternativas, bem como a reduzir 

alguns benefícios sociais existentes.

RETRATO ECONÓMICO



EVOLUÇÃO BALANÇA COMERCIAL LUXEMBURGUESA, MILHÕES DE EUROS

Fonte: International Trade Centre (ITC)
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O Luxemburgo tem uma economia bastante aberta: cerca de 80% da produção nacional de bens e serviços é 
exportada, sendo que 80% dessas exportações estão concentradas em serviços, sobretudo financeiros.

COMÉRCIO INTERNACIONAL



RELAÇÕES BILATERAIS 
PORTUGAL-LUXEMBURGO

EVOLUÇÃO BALANÇA COMERCIAL, MILHÕES DE EUROS

Fonte: Banco de Portugal
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No período 2012-2016 a balança comercial de bens e serviços entre Portugal e o 
Luxemburgo foi favorável ao nosso país. De salientar que o crescimento médio anual das 
exportações e importações, nesse período, foi de 18,7% e 21,2%, respetivamente.

Alimentares (25,1%)

Máquinas e aparelhos (25,0%)

Agrícolas (15,0%)

Veículos e outro material transporte (6,1%)

Metais comuns (4,9%)

Exportações, % total 2016

Máquinas e aparelhos (36,2%)

Químicos (30,4%)

Metais comuns (11,5%)

Plásticos e borracha (4,9%)

Agrícolas (2,8%)

Importações, % total 2016



Uma economia bastante concentrada em serviços financeiros que procura a sua diversificação.

TECIDO EMPRESARIAL

REPARTIÇÃO DO PIB POR SETORES (2015)

86.8% Serviços

13.4% Indústria

0.3% Agricultura

Fonte: STATEC

Não obstante a crise internacional e as perturbações nos mercados 

financeiros, a economia do Luxemburgo tem mantido uma performance 

assinalável, que possibilita um nível de vida médio assinalável.

Salienta-se que cerca de 80% da produção nacional de bens e serviços 

é exportada e bastante concentrada em serviços financeiros (80% das 

exportações).

É uma economia muito dependente do setor financeiro (representa 

cerca de 27% do valor acrescentado bruto e 11% do emprego). O 

enquadramento legal e regulamentar do país tem atraído bancos, 

companhias de seguros, promotores de fundos de investimento e 

prestadores de serviços especializados de todo o mundo. O centro 

financeiro do Luxemburgo é considerado o segundo centro mundial 

de fundos de investimento (a seguir aos EUA) e o primeiro da Europa; 

é também o primeiro centro de banca privada na Zona Euro (143 sedes 

sociais de bancos).

O país perdeu algumas vantagens como localização favorável para 

as empresas estrangeiras presentes no mercado, nomeadamente no 

âmbito fiscal, devido à pressão da UE e da OCDE.

Nos últimos anos, um dos objetivos económicos do Governo tem sido 

reduzir progressivamente o peso que os serviços financeiros detêm na 

economia e uma maior diversificação de setores de atividade, tendo 

sido definidos cinco setores prioritários:

• Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC), 

• Tecnologias do Espaço,

• Logística, 

• Ciências/ Tecnologias da Saúde, 

• Tecnologias Ambientais. 
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AMBIENTE DE NEGÓCIOS
LUXEMBURGO



O Luxemburgo encontra-se na 59ª posição (57º em 2016) 
do relatório “Doing Business” de 2017, sendo esta posição 
determinada de acordo com a classificação obtida em 10 critérios 
de ponderação, contendo, cada um deles, vários indicadores 
quantitativos de avaliação.

O indicador que mais se destaca é o comércio internacional, onde 
o Luxemburgo ocupa o primeiro lugar do ranking global. Pela 
positiva, assinala-se ainda a posição na obtenção de alvarás de 
construção (7.º), na resolução de contratos (15.º) e no pagamento 
de taxas (16.º).

A obtenção de crédito (170.º) e a proteção de interesses 
minoritários (123.º) são os indiciadores onde o país apresenta os 
piores resultados.

Segundo a Economist Intelligence Unit, o risco soberano do 
Luxemburgo está no meio da banda AA, com uma pontuação de 
13. A dívida pública é baixa (em 21,2% do PIB estimado em 2016) 
e o governo mantém consistentemente superavits fiscais. Baixas 
taxas de juros e fundamentos sólidos significam que é pouco 
provável o país encontrar dificuldades de financiamento. A grande 
dependência da economia do setor financeiro é um dos principais 
fatores de risco.

Esta alta dependência do setor financeiro, que responde por 
cerca de um terço do PIB, representa um risco importante para as 
perspetivas, uma vez que uma inversão dos fluxos de investimento 
globais teria um efeito negativo no crescimento. Muito por esta 
forte exposição, aumentam os riscos para o outlook num contexto 
de crescente incerteza internacional, motivada, nomeadamente, 
pela saída do Reino Unido da UE e a eleição de Donald Trump 
como o presidente dos EUA.

AMBIENTE DE NEGÓCIOS
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A posição geográfica central faz do Luxemburgo 
um hub estratégico ideal para empresas em 
expansão, para além do mais, com clara vantagem 
no acesso aos mercados vizinhos do centro da 
Europa.

Pode ser também um centro logístico privilegiado. 
O aeroporto principal é o sétimo maior em 
carga aérea na Europa, com presença das mais 
importantes empresas de carga aérea. Ligações 
ferroviárias eficientes dão bom acesso aos portos 
do Mar do Norte e fazem do Luxemburgo um porto 
interior para Antuérpia, Zeebrugge, Amesterdão, 
Roterdão e Hamburgo.

Destacam-se também as oportunidades da 
economia nacional. Apesar de ser um dos mais 
pequenos países do mundo, é também um dos 
mais ricos muito graças ao seu dinâmico ambiente 
de negócios e moderno setor financeiro.

No entanto, apesar da sua boa performance 
económica, fazer negócios no Luxemburgo pode 
ser uma tarefa difícil se não tivermos em atenção 
a cultura de negócios do país.

A Mescla Cultural
Poderíamos dizer que no Luxemburgo se 
pensa como um alemão e se vive como 
um francês... A exigência e o rigor com 
os assuntos empresariais são grandes e 
formalizados, havendo, no entanto, espaço 
para uma comunicação mais descontraída. 
Ainda que a distinção entre vida pessoal e 
profissional esteja bem definida, há espaço 
para alguma conversa informal, de resto 
importante para gerar empatia.

Iniciar um negócio
O Banco Mundial posiciona o Luxemburgo 
em #67 do mundo em termos de 
facilidade para começar um negócio. Os 5 
procedimentos essenciais para iniciar uma 
empresa podem demorar 16,5 dias a realizar, 
mais do dobro da média da OCDE. 

Língua
O ambiente empresarial é verdadeiramente 
multinacional. Embora a língua nacional 
seja o luxemburguês, é muito frequente e 
generalizado o uso de francês, de alemão e 
de inglês.

Comércio Internacional
O comércio internacional, seja exportação 
ou importação, está extremamente facilitado, 
não só pelos dinâmicos operadores logísticos 
e boas infraestruturas, como pelos reduzidos 
procedimentos e custos competitivos. O 
Luxemburgo ocupa a posição cimeira deste 
indicador no ranking Doing Business do Banco 
Mundial.

Competitividade Fiscal
A fiscalidade já foi o grande 
argumento do país; desde o 
“LuxLeaks”, menos forte e mais 
limitado. Ainda assim, as taxas 
de impostos empresariais são 
bastante competitivas. Anualmente, 
espere pagar 23 impostos o que 
consumirá cerca de 55 horas.

Obtenção de Crédito
Obter crédito pode ser uma tarefa difícil no 
Luxemburgo, uma vez que se conta com pouca 
informação creditícia nos registos de crédito ou 
em agências privadas. Por seu lado, as leis de 
garantias e insolvência são também limitadas, o 
que restringe o ciclo de empréstimos. O Banco 
Mundial posiciona o país no lugar 170.º no 
contexto de 190 economias analisadas (Doing 
Business 2017).

CULTURA DE NEGÓCIOS
Uma meia-dúzia de tópicos para ter em consideração
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Um conjunto de questões verbais e não verbais de comunicação que necessita ser levado 
em conta para facilitar a interação – pessoal ou profissional – com o mercado.

CULTURA DE NEGÓCIOS

          A COMUNICAÇÃO PESSOAL 

• Os luxemburgueses são excelentes linguistas e a grande parte 
da população é capaz de comunicar em inglês;

• A subtileza é valorizada, pelo que é necessário significativa 
atenção para não ser entendido como rude nas conversas; 

• Embora a sua comunicação seja mais direta do que em 
muitas culturas, usa-se tacto e diplomacia ao falar e espera-se 
o mesmo em troca. No final, será dito o que se pensa, mesmo 
que isso não seja o que o interlocutor espere ouvir, porém, será 
feito com a máxima discrição e consideração. 

• Note-se que embora amigável e informal com amigos íntimos 
e familiares, o luxemburguês é reservado e mais formal quando 
se lida com pessoas de fora.

          O RELACIONAMENTO COMERCIAL 

• As relações de negócios no Luxemburgo são relativamente 
semelhantes aos de outros países da Europa Ocidental. 
Inicialmente, a negociação será acordada verbalmente, seguida 
de formalização por escrito – a assinatura do documento é a 
confirmação do acordo. 

• Pontualidade: no Luxemburgo espera-se e aprecia-se a 
pontualidade nas reuniões de negócios bem como em eventos 
sociais. Chegar atrasado a qualquer compromisso é considerado 
rude e desrespeitoso. 

• Os luxemburgueses são cuidadosos e prudentes, logo é 
preciso tempo para desenvolver um relacionamento antes de 
confiar nas pessoas. Aborda-se a tarefa de conhecer de forma 
deliberada e medida, o que não deve ser apressado. Neste 
contexto, as referências profissionais e sociais são tidas em 
conta.

• Cartões de visita são importantes no Luxemburgo. Entregue 
cartões de visita à rececionista ou secretária, e para cada pessoa 
que conhecer posteriormente. Imprimir cartões em inglês e de 
preferência com francês ou alemão no verso.
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A OFERTA AGROALIMENTAR 

O mercado luxemburguês apresenta oferta 
agroalimentar vasta e diversificada, quer em termos de 
produtos, quer em marcas e produtores.

Devido à sua localização (e proximidade) é um mercado 
estratégico para vários países como França, Alemanha, 
Bélgica e Itália. O efeito da oferta destes países torna o 
mercado luxemburguês altamente competitivo a todos os 
níveis – da embalagem ao preço, da variedade à qualidade 
–, com diferenciação em todos os segmentos de preço: 
gama baixa, média e alta.

Os redes de distribuição grossista são os principais canais 
de distribuição (Delhaize, Cora, Auchan, etc.), ainda que 
os pequenos distribuidores, nalguns casos especializados, 
tenham o seu lugar no mercado.

O Grão-Ducado tem uma área de influência que 
abarca a Grande Região, com um potencial enorme de 
consumidores (cerca de 11,5 milhões).

O consumidor luxemburguês procura produtos de 
qualidade média-alta, tem bom poder de compra, está 
atento aos pormenores e é bastante exigente.

A excelência dos produtos portugueses é (ainda) muito 
pouco visível no mercado. Por um lado, pela escassa 
oferta, e, por outro, pela histórica ligação a um “mercado 
da saudade” excessivamente preenchido com produtos de 
baixo valor e qualidade reduzida.

O efeito da comunidade portuguesa não se faz sentir a 
nível do consumo e procura de produtos portugueses, 
ainda que exista oferta nos principais canais de distribuição 
com maior destaque nos produtos de gama baixa.

Seria desejável ações de sensibilização e charme, 
ancoradas em produtos de gama média-alta, com forte 
diferenciação e marketing atrativo, capazes de criar 
notoriedade que aumente a conotação dos produtos 
portugueses.



OPORTUNIDADES
E CONSTRANGIMENTOS

LUXEMBURGO

A DISTRIBUIÇÃO ALIMENTAR

Distribuidores generalistas (grandes superfícies, supermercados, 
lojas de proximidade ou pequenos negócios) possuem oferta 
alargada e diversificada que permite satisfazer a procura de 
diferentes segmentos de consumidores.

Grandes importadores luxemburgueses, alguns também 
produtores tanto de vinhos como de produtos agroalimentares, 
têm oferta significativa e dispõem de importantes stocks, de 
acordo com o que a superfície e o tamanho das suas instalações 
permitem.

Pequenos importadores que são, na sua maioria, pequenas 
estruturas com oferta alargada, que beneficiam de flexibilidade 
nos abastecimentos, evitando grande volumes em stock, mas 
conservando a capacidade de cumprir com as encomendas.

PRINCIPAIS GROSSISTAS DE PRODUTOS ALIMENTARES 

La Provencale, Linkgel, Cogel, Trendy 
Foods, EuroFood, Artisal & Kern

PRINCIPAIS RETALHISTAS DOMÉSTICOS DE 
PRODUTOS ALIMENTARES 

Cactus, Alima, Pall Center

PRINCIPAIS RETALHISTAS DOMÉSTICOS DE 
PRODUTOS NÃO-ALIMENTARES 

Smets, Freelanders, Metro (Batiself, Adler)

PRINCIPAIS RETALHISTAS INTERNACIONAIS DE 
PRODUTOS ALIMENTARES 

Auchan, Delhaize, Colruyt, ALDI Marché, 
Intermarché, Supermarchés Match (Louis 
Delhaize), LIDL

Um número limitado de importadores está especializado nos 
segmentos de gama alta: no caso dos vinhos, trata-se de antigos 
sommeliers de reconhecimento internacional, dando preferência 
à importação de grandes colheitas (francesas em particular) e 
desenvolveram novos conceitos no país (por exemplo, criação de 
vinotecas destinadas a profissionais e a particulares; formação em 
enologia; gestão da carta de vinhos em restaurantes de gama alta).
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ESTRATÉGIAS DE 
PENETRAÇÃO

CRIAÇÃO DE EMPRESA
A criação de uma empresa deverá seguir as formalidades previstas para cada 
tipo de sociedade estabelecida na lei e culmina no registo da mesma junto do 
Trade and Companies Register.

As duas principais formas de estruturas jurídicas para fazer incorporação e 
registo de uma empresa no Luxemburgo são:
• Sociedade Anónima (SA): o montante mínimo do capital social é de € 

30.000. Os requisitos incluem: pelo menos três diretores, sede social no 
Luxemburgo e auditoria anual.

• Sociedade de Responsabilidade Limitada (SARL): o montante mínimo 
de capital social é de € 12.400, não deve ter mais de 40 acionistas, e os 
requisitos incluem: pelo menos três diretores, sede social no Luxemburgo, 
com auditorias anuais.

INVESTIMENTO ESTRANGEIRO
O promotor externo encontra no Luxemburgo um regime jurídico adaptado 
ao ordenamento comunitário: 
• princípio da igualdade de tratamento face ao investidor nacional; 
• direito de transferência para o exterior do produto da sua liquidação e 

dos rendimentos legalmente obtidos após cumprimento das respetivas 
obrigações fiscais; 

• igualdade de acesso aos programas de incentivos disponibilizados às 
empresas. 

INCENTIVOS
No que respeita aos incentivos existentes no Luxemburgo os interessados 
podem aceder a informação nos seguintes sites: 
• Business Portal (Financement & Aides); 
• Luxembourg for business & innovation / ICT (Financing your business); 
• Luxembourg for Business (Support). 

REGIME GERAL DE IMPORTAÇÃO

Como membro da União Europeia, o Luxemburgo faz parte 
integrante da União Aduaneira, caracterizada, essencialmente, 
pela livre circulação de mercadorias e pela adoção de uma política 
comercial comum relativamente a países terceiros.

A regra geral de livre comércio com países terceiros não 
impede que as instâncias comunitárias determinem restrições às 
importações (fixação de contingentes anuais), quando negociados 
no seio da Organização Mundial de Comércio (World Trade 
Organization).

A PEC baseia-se no Sistema Harmonizado de Designação e 
Codificação de Mercadorias, sendo os direitos de importação 
na sua maioria ad valorem, calculados sobre o valor CIF (Cost, 
Insurance and Freight / Custo, Seguro e Frete) das mercadorias. 

Para além dos referidos encargos, as importações estão também 
sujeitas ao pagamento do Imposto sobre o Valor Acrescentado 
(IVA). A taxa normal aplicada sobre a generalidade dos bens e 
serviços é de 18%. No entanto, em determinadas situações e tipo 
de produtos (principalmente bens essenciais e alguns serviços), 
podem ser aplicadas as taxas: intermédia (14%); reduzida (8%); e 
super reduzida (3%).

Sobre determinados bens, como sejam, o álcool, as bebidas 
alcoólicas, o tabaco, e os produtos petrolíferos incidem, ainda 
Impostos Especiais de Consumo (Excise Duties). 

OPORTUNIDADE E POTENCIAL DE MERCADO

Inclusivo e Multicultural
• 2.ª economia mais inclusiva do 

Mundo

Contexto de Negócios Amigável
• 2.º país da UE em saúde 

económica
• Top performance do PIB

Seguro e Aberto com Elevada 
Qualidade de Vida

• A cidade mais segura do Mundo
• O país mais seguro para ex-pats

Expertise em Logística e Supply 
Chain

• A 2.ª melhor performance em 
logística do Mundo

Força de Trabalho Qualificada e 
Talentosa

• Alberga mais de 170 
nacionalidades

• 3.º melhor país na atração de 
talento

• Maior produtividade do trabalho 
da UE

Localização Estratégica
• No centro da Europa, com 

acesso a importantes mercados
• Conectado na Grande Região 

(11,5M)
• Mercado ideal para teste-

piloto de soluções e serviços 
inovadores

Investimento e Incentivos IDI
• Vários instrumentos para 

investimento em I&D
• A taxa de IVA mais baixa da 

Europa

Estável e Confiável
• Estabilidade política
• Acesso aos meios públicos
• Redução das complicações 

burocráticas

Nação Digital
• 1.º lugar no Mundo em 

prontidão tecnológica
• A 2.ª melhor economia digital 

do Mundo

Cuidados de Saúde
• Os melhores do Mundo

Em síntese, o Luxemburgo é uma plataforma de oportunidades e desafios 
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no seio da Organização Mundial de Comércio (World Trade 
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Sobre determinados bens, como sejam, o álcool, as bebidas 
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AS TERRAS ALTAS DE PORTUGAL E O 
MERCADO LUXAMBURGUÊS – UMA SÍNTESE

Uma economia aberta, diversificada, 
estável, com excelente desempenho do 
PIB e fundamentais sólidos.

Infraestruturas de ponta com excelente 
ligação aos mercados da UE e de todo o 
mundo.

Localização central, 60% do mercado 
total da UE pode ser alcançado em 
menos de um dia.

Poder de compra elevado, com 
consumidores exigentes e atentos.

O mercado agroalimentar é muito 
competitivo, tem vasta oferta e vários 
players internacionais

A oferta portuguesa tem histórica ligação a 
um “mercado da saudade” excessivamente 
preenchido com produtos de baixo valor e 
qualidade reduzida 

As apostas neste mercado devem ser feitas 
com produtos distintos, assentes numa 
boa relação qualidade/ preço, marketing 
e comunicação muito atrativos e com 
operação profissional

A singularidade e excelência da oferta TAP, 
adaptando-se ao gosto dos consumidores, 
pode ter bastante sucesso neste mercado 
e encontrar nele plataforma para outros 
espaços vizinhos
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O DESAFIO 
TERRAS ALTAS 
DE PORTUGAL 
- NOVOS 
HORIZONTES

FORTALECIMENTO 
DA OFERTA

PENETRAÇÃO 
MERCADOS 
EXTERNOS

PENETRAÇÃO
NOVOS

MERCADOS

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.

KIT ABC MERCADO 
MOÇAMBIQUE
TERRAS ALTAS DE PORTUGAL - NOVOS HORIZONTES
MERCADOS EXTERNOS

Cofinanciado por:

Fundo  Europeu
de Desenvolvimento Regional
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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.

KIT ABC MERCADO 
MOÇAMBIQUE
TERRAS ALTAS DE PORTUGAL - NOVOS HORIZONTES
MERCADOS EXTERNOS

Cofinanciado por:

Fundo  Europeu
de Desenvolvimento Regional
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MOÇAMBIQUE, 
NA ROTA DO 
CRESCIMENTO?

LIGAÇÕES VIÁRIAS, FERROVIÁRIAS E AEROPORTUÁRIAS

MAPUTO

CIDADE 
DO CABO

LUANDA

LISBOA

Moçambique apresenta-se como uma nação de 

sucesso, fruto do potencial como fornecedor de energia 

para a África Austral. 

Tem recursos naturais em abundância, entre os quais 

importa destacar o potencial hidroelétrico, as reservas 

de gás natural, carvão e minerais, bem como a existência 

de mais de 2.500 km de costa que funciona como 

grande fonte de exportação do país.
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REPÚBLICA 
DEMOCRÁTICA DO 

CONGO

MOÇAMBIQUE

BOTSWANA

DESIGNAÇÃO OFICIAL. República de Moçambique

LOCALIZAÇÃO. África Austral

ÁREA. 801.590 km2

POPULAÇÃO TOTAL. 27,9 milhões de habitantes (2015, Banco 

Mundial 

DENSIDADE. 34,9 habitantes/km2

CAPITAL. Maputo (2 milhões de habitantes, incluindo 

Matola)

CHEFE DE ESTADO. Filipe Nyusi (desde janeiro 2015)

PRIMEIRO-MINISTRO. Carlos Agostinho do Rosário (desde 

janeiro de 2015)

FUSO HORÁRIO. +2 hora

UNIDADE MONETÁRIA. Metical (MZN)

IDIOMA OFICIAL. A língua oficial é o português, mas são 

falados diversos dialetos africanos (Makua-Lomwe, 

Tsonga e Sena-Nyanja)

RELIGIÃO. Cerca de 50% da população professa religiões 

tradicionais africanas. As outras religiões representadas 

são principalmente a cristã (sobretudo a católica) e a 

muçulmana.

OUTRAS CIDADES IMPORTANTES. Nampula (600 mil); 

Beira (442 mil); Chimoio (280 mil); Nacala (235 mil); 

Quelimane (216 mil); Tete (188 mil), Lichinga (184 mil) e 

Pemba (175 mil).

MOÇAMBIQUE

MAPUTO
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MOÇAMBIQUE E A SADC
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PERFORMANCE DE MOÇAMBIQUE NO ÂMBITO DA SADC

Fonte: Banco Mundial

PRODUTO INTERNO BRUTO

Países com desempenho elevado

Média de desempenho dos países

Países com desempenho médio

Países com desempenho baixo

LIVRE CIRCULAÇÃO DE PESSOAS
Moçambique tem um desempenho fraco nesta dimensão. 
Mais de 53% dos habitantes de outros estados membros da 
SADC podem entrar em Moçambique sem vistos, 40% pode 
entrar com um visto à chegada, enquanto que apenas 7% 
necessita de visto para entrar em Moçambique.

INTEGRAÇÃO COMERCIAL
Moçambique tem um desempenho moderado nesta 
dimensão. Aplica uma taxa aduaneira média de cerca de 
1,6% sobre o valor das importações dos países da SADC 
(dados de 2014). Esta foi a sexta maior taxa de importação 
do bloco. Durante o período de 2010 a 2013, as importações 
provenientes da SADC representaram 17% do PIB de 
Moçambique. As exportações de Moçambique para os outros 
países da SADC foram em média 8,3% do PIB.

INFRAESTRUTURAS
O país ocupa o 13.º lugar entre os membros da SADC no 
seu desempenho médio no índice de desenvolvimento de 
infraestruturas do BAD, entre 2010 e 2012. Cerca de 94% dos 
voos internacionais de/ para Moçambique são entre países 
membros da SADC.

INTEGRAÇÃO FINANCEIRA E POLÍTICA MACROECONÓMICA
Moçambique tem um desempenho fraco nesta dimensão. A 
taxa média de inflação no bloco SADC foi de 12,7%, em 2016, 
enquanto Moçambique atingiu 26%, a segunda mais elevada 
do bloco.

Comunidade para o Desenvolvimento da África Austral

SADC - SOUTHERN AFRICA DEVELOPMENT COMMUNITY

O SADC ou Comunidade para o Desenvolvimento da África Austral é um 
bloco económico formado por 15 países, criado em 1992 com o objetivo 
de desenvolver a região de África Austral, estabelecer a paz entre os países 
membros e criar um mercado comum incentivando as relações comerciais.

Com 318 milhões de habitantes, um potencial de consumo que ascenderá 
a 359 milhões de pessoas em 2020 e um PIB de cerca de 65 mil milhões 
USD no mesmo ano, segundo projeções do Banco Mundial e Fundo 
Monetário Internacional.
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TAXA DE INFLAÇÃO DOS ESTADOS MEMBROS SADC 
EM DEZEMBRO 2016, EM %, 2015 -16
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SADC EM 2015

15 países

225 milhões de habitantes

47 mil milhões de USD de PIB
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MAPUTO

Com uma área de 801 590 km2 o país está divido em onze províncias, sendo uma delas a área urbana de Maputo. Para além 
da capital (Maputo e Matola), as províncias da Zambézia e Nampula são as mais populosas do país.

UM PAÍS ENORME, ASSIMÉTRICO E TÃO DIFÍCIL 
DE GOVERNAR QUANTO DE DESENVOLVER



CORREDORES DE DESENVOLVIMENTO

PRINCIPAIS PORTOS E AEROPORTOSPRINCIPAIS CORREDORES FERROVIÁRIOS PRINCIPAIS BACIAS HIDROGRÁFICAS
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Maputo1

Umbelúzi2

Incomati3

Limpopo4

Save5

Búzi6

Púnguè7

Zambeze8

Licungo9

Ligonha10

Lúrio11
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Rovuma13
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1

CORREDOR DE NACALA - Liga Nacala ao Malawi, estando projetado
o seu prolongamento até Tete (Moatize) numa primeira fase
e, posteriormente, até à Zâmbia

1

CORREDOR DA BEIRA- Liga esta cidade ao Zimbabwe e a Tete (Moatize)2

CORREDOR DE MAPUTO- Liga esta cidade ao sul do Zimbabwe, à África
do Sul e à Suazilândia

3

1

2

3

NACALA

TOPUITO



MEGA PROJETOS EM CURSO OU PREVISTOS

EXPORTAÇÕES DE
MEGA�PROJETOS (2012)

EXPORTAÇÕES DE
MEGA�PROJETOS (2023)
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BACIA DO ROVUMA
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RESSANO GARCIA

GALP - Exploração e produção de gás1

GESTO ENERGY - Avaliação dos recursos renováveis para a electrificação2

MARTIFER - Detém 35% da Amal que desenvolve material para
o sector energético

3

REN - Construção da autoestrada eléctrica4

STE - (Sistema Nacional de Transporte de Energia) Projeto da "espinha
dorsal" da rede eléctrica a ser construída

5

VISABEIRA - Construção do parque eólico e central termoeléctrica
a gás natural

6

EFACEC - Fornecimento de infraestruturas de média tensão para
a nova fábrica da Coca-Cola

7

O Governo Moçambicano 
tem um ambicioso projeto, 
conhecido como a “espinha 
dorsal” da rede elétrica nacional. 
Trata-se da construção de uma 
rede de muito alta tensão de 
mais de 1300 quilómetros que 
está avaliada em quase 1,9 mil 
milhões de dólares (€1,7 mil 
milhões).

Este projeto de eletrificação de 
Moçambique será essencial para 
levar a todo o país e à África 
do Sul a energia produzida nas 
futuras centrais a carvão de 
Moatize e Benga e na barragem 
de Cahora Bassa Norte.

Na bacia de Rovuma foi feita 
em 2011 uma das maiores 
descobertas mundiais de gás 
natural. O consórcio que explora 
a Área 4 dessa bacia é liderado 
pela italiana Eni e conta com 
a participação, a 10%, da Galp 
Energia.



Uma sociedade muito diversa, com diferentes grupos étnicos e múltiplos idiomas, muito 
marcada pelos conflitos e que assiste (resiste, por vezes) a grande transformação.

RETRATO SOCIAL

População Urbana. O eixo Maputo/Matola 

concentra ¼ desta população.

População Feminina, com uma taxa de literacia 

de 40%.

População entre 0-14 anos

População entre 14-64 anos

População >65 anos

Taxa de nascimentos (por mil hab)

Taxa de mortalidade (por mil hab)

Taxa de literacia

(70% homens; 40% mulheres)
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Uma economia ainda muito débil e dependente da ajuda internacional, não obstante os vastos e importantes 
recursos naturais que o país possui. Posiciona em 137.º lugar no ranking de Doing Business 2017; em 142.º no 
Corruption Perception Index 2016 e em 133.º no Global Competitiveness Index 2017.

[abc]

(p) previsão
Fonte: Autoridades Nacionais e Banco Mundial

PIB PER CAPITA

1.073

1.137

1.185

1.229

1.281

2013 2014 2015 2016 2017 (p)

(p) previsão
Fonte: Autoridades Nacionais e Banco Mundial

TAXA DE INFLAÇÃO (MÉDIA)

1,1%

12,1%

9,8%

7,3%
5,8%

2014 2015 2016 2017 (p) 2018 (p)

(p) previsão
Fonte: Autoridades Nacionais e Banco Mundial

CRESCIMENTO REAL DO PIB (VAR. %)

7,2%

6,1%

4,8%
5,5%

5,6%

2014 2015 2016 2017 (p) 2018 (p)

(p) previsão
Fonte: Autoridades Nacionais e Banco Mundial

DECOMPOSIÇÃO DO PIB (VAR. %)

2
,9

2
,64

,2

0
,2

-7
,7-3

,7

0
,7

-1
0

,4

1,
74

,1

2
,9

14
,4

8
,7

0
,4

7,
6

Cons Privado Cons Público FBCF

(p) previsão
Fonte: Autoridades Nacionais e Banco Mundial

INFLAÇÃO ALIMENTOS (2016)

3
4

,5
5

%

3
8

,7
2

%

3
8

,9
7%

4
0

,3
3

%

3
6

,6
5

%

3
5

,4
8

%

3
4

,1
0

%

3
1,

9
0

%

3
0

,1
0

%

2
2

,1
0

%

19
,4

0
%

18
,0

0
%

Ja
neiro

Fe
ve

re
iro

M
ar

ço
Abril

M
ai

o

Ju
nho

Ju
lh

o

Agost
o

Se
te

m
bro

O
utu

bro

Nove
m

bro

Deze
m

bro

-10,9

-6,1
-5,6

-5,1 -4,7

2014 2015 2016 2017 (p) 2018 (p)
(p) previsão
Fonte: Autoridades Nacionais e Banco Mundial
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O ano de 2011 pode ser considerado o ponto 
de viragem na economia moçambicana, 

com a primeira exportação de carvão a 

representar o nascimento do país como um 

exportador mundial de minerais. Adicionalmente 

abriu caminho para o país garantir a sua 

sustentabilidade futura através de rendimentos 

provenientes de recursos naturais.

Todavia, este registo resulta no culminar de 

uma evolução bastante favorável que o país 

tem experienciado nas últimas décadas. Desde 

meados dos 90 que Moçambique tem crescido 

acima da média dos países da África Subsariana. 

Na verdade, só entre 2000 e 2010, a economia 

cresceu a um ritmo médio anual a rondar os 8%. 

O país sofreu fortes restrições no ano de 
2016, despoletadas por vários fatores que 

surgiram praticamente em simultâneo. Ainda 

que o final do ano tenha trazido algumas 

melhorias consideráveis, desde logo a retoma 

das exportações de carvão por parte da Vale e 

a apreciação do Metical, decorrente também 

de medidas de política monetária fortemente 

restritivas.

O débil sistema judicial, a elevada burocracia 

do Estado, as fracas infraestruturas e uma 

população com poucas qualificações são 
fraquezas que limitam o crescimento.

A estes fatores estruturais juntam-se as 

debilidades atuais da economia: 

• dificuldade de acesso ao financiamento, quer 

por via das taxas de juro elevadas quer pelas 

condições exigentes na concessão de crédito, 

• os problemas de liquidez do Estado 

moçambicano e 

• falta de confiança por parte dos parceiros 

internacionais.

RETRATO ECONÓMICO



EVOLUÇÃO BALANÇA COMERCIAL MOÇAMBICANA, MILHÕES DE USD

Fonte: Organização Mundial do Comércio (OMC)
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PRINCIPAIS CLIENTES MAIORES EXPORTAÇÕES

PRINCIPAIS FORNECEDORES MAIORES IMPORTAÇÕES

Alumínio e suas obras

Combustíveis e óleos minerais

Tabaco e seus sucedâneos manufaturados
Minérios, escórias e cinzas

Açúcares e produtos de confeitaria

Países Baixos

África do Sul

Índia

Singapura Itália

Combustíveis minerais e óleos minerais

Máquinas e equipamentos 
mecânicos

Veículos automóveis e 
outros veículos

Equipamento elétrico e eletrónico

Navios, embarcações, out. est. Flutuantes

África do Sul

China

Países Baixos

Portugal

Bahrain

MOÇAMBIQUE
EXPORT

2015

MOÇAMBIQUE
IMPORT

2015

Fonte: International Trade Centre (ITC)

A balança comercial é tradicionalmente deficitária: em 2015 o défice comercial correspondeu a 27,7% do PIB, 
traduzindo-se num agravamento face aos 24,7% do PIB verificados no ano anterior. 

COMÉRCIO INTERNACIONAL
Uma economia ainda muito débil e dependente da ajuda internacional, não obstante os vastos e importantes 
recursos naturais que o país possui. Posiciona em 137.º lugar no ranking de Doing Business 2017; em 142.º no 
Corruption Perception Index 2016 e em 133.º no Global Competitiveness Index 2017.
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uma evolução bastante favorável que o país 
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que o final do ano tenha trazido algumas 

melhorias consideráveis, desde logo a retoma 

das exportações de carvão por parte da Vale e 

a apreciação do Metical, decorrente também 
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restritivas.

O débil sistema judicial, a elevada burocracia 

do Estado, as fracas infraestruturas e uma 

população com poucas qualificações são 
fraquezas que limitam o crescimento.

A estes fatores estruturais juntam-se as 
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RELAÇÕES BILATERAIS 
PORTUGAL-MOÇAMBIQUE

EVOLUÇÃO BALANÇA COMERCIAL, MILHÕES DE EUROS 
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Export Import Saldo

Um mercado com saldo favorável a Portugal e com potencial de crescimento. O 
crescimento médio anual das exportações, no período 2011-2015, foi de 18,7%, enquanto as 
importações aumentaram, em média, 8%.

Máquinas e aparelhos (35,7%)

Metais comuns (13,4%)

Produtos químicos (7,1%)

Produtos alimentares (7,0%)

Combustíveis minerais (5,3%)

Exportações, % total 2015

Produtos agrícolas (54,3%)

Outros Produtos (31,1%)

Produtos Alimentares (8,0%)

Matérias têxteis (5,7%)

Máquinas e aparelhos (0,3%)

Importações, % total 2015

A estrutura sectorial das exportações portuguesas para Moçambique 
assenta, na quase totalidade, em produtos industriais transformados: o 
grupo das máquinas e aparelhos tem sido dominante nas exportações 
portuguesas para Moçambique (com 35,7% do total em 2015).

93,4% das importações totais estão relacionadas com atividades de 
produtos agrícolas, produtos alimentares e tabaco.



Moçambique é um país que está repleto de recursos naturais que lhe conferem uma condição 
especial e, naturalmente, um futuro promissor. Ouro, pedras preciosas, titânio, areias pesadas, 
hidrocarbonetos, pegmatitos, fosfatos, mármores, calcário e bauxite, bem como a agricultura, as 
pescas e a aquacultura.

TECIDO EMPRESARIAL

REPARTIÇÃO DO PIB POR SETORES (2015)

11% Comércio

22% Outros

28% Agricultura

Fonte: Banco BPI

9% Transportes e
Comunicações

26% Outros
serviços

9% Indústria
transformadora

A distribuição sectorial da economia 
moçambicana é relativamente diversificada.

O sector dos serviços tem um peso 
importante com metade do contributo para o 
PIB embora seja responsável por apenas 13% 
do emprego.

Atendendo aos vastos recursos minerais 
disponíveis, particularmente em termos de 
carvão e gás natural, espera-se que no futuro 
um peso mais significativo deste sector na 
estrutura económica do país.

A agricultura com 28 % de contribuição para 
o PIB é responsável por 81% do emprego.

O baixo peso relativo da indústria evidencia a 
falta de industrialização do país.
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A estrutura sectorial das exportações portuguesas para Moçambique 
assenta, na quase totalidade, em produtos industriais transformados: o 
grupo das máquinas e aparelhos tem sido dominante nas exportações 
portuguesas para Moçambique (com 35,7% do total em 2015).
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produtos agrícolas, produtos alimentares e tabaco.
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GLOBAL COMPETITIVENESS INDEX 2017
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3. Ambiente
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4. Saúde
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Fonte: World Economic Forum
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Elaborado pelo Banco Mundial, o relatório “Doing Business 
2017”, que reporta a evolução do ambiente de negócios em 190 
economias, coloca o país na 137ª posição do ranking mundial 
(perdeu 3 lugares face a 2016). 

O indicador que respeita a licença de construção neste país é 
claramente o ponto forte, uma vez que o país ocupa, atualmente, 
a 30ª posição do ranking global. Acompanhando esta boa 
classificação está a resolução de insolvências (65.ª). Do lado 
negativo, estão os indicadores resolução de contratos (185.ª), obter 
eletricidade (166.ª) e obtenção de crédito (152.ª).

RISCO DE MOEDA
Após uma rápida depreciação monetária em 2016 e uma forte queda nas reservas cambiais, o banco 
central usou agressivamente as suas alavancas de política monetária. Isso ajudou a fortalecer o Metical 
nos últimos meses, mas um deficit fiscal amplo exercerá pressão descendente, e giros de mercado 
durante o exercício de reestruturação da dívida irão sustentar o risco de volatilidade cambial.

Risco do setor bancário
As pressões inflacionárias e o aperto monetário estão a prejudicar a qualidade das carteiras de 
empréstimos dos bancos, e a sua dependência das empresas estatais (tanto mutuários como 
depositantes) expõe o sistema financeiro a riscos soberanos. Como as pressões de liquidez persistem, 
o risco de uma crise bancária, portanto, permanecerá elevado no curto prazo.

RISCO POLÍTICO
Com a crise económica a tomar pesado tributo sobre os meios de subsistência dos moçambicanos, 
as tensões sociais estão a aumentar e há risco crescente de agitação. Enquanto isso, um alto nível de 
insegurança política decorre das estruturas paralelas de poder dentro do partido no poder, a Frente de 
Libertação de Moçambique (Frelimo), e uma longa disputa entre o governo e a Resistência Nacional 
Moçambicana (Renamo, um partido armado de oposição) sobre devoluções.

RISCO DE ESTRUTURA ECONÓMICA
A dependência dos voláteis preços das commodities e da agricultura irrigada pela chuva gera riscos 
económicos. Outros constrangimentos estruturais incluem um grande défice em conta corrente, um 
baixo rendimento per capita e uma dependência contínua da ajuda internacional.

AMBIENTE DE NEGÓCIOS

DOING BUSINESS 2017
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Fonte: The World Bank

RISCO EM MOÇAMBIQUE, FEVEREIRO2017

CC CCC CCC CC CC CCC

Fonte: Economist Intelligence Unit 

RISCO MOEDA RISCO 
POLÍTICO RISCO DO PAÍSRISCO DA 

BANCA

RISCO 
ESTRUTURA 
ECONÓMICA

RISCO 
SOBERANO

RISCO SOBERANO
O risco soberano oficialmente entrou em default em fevereiro de 2017 e as negociações com 
credores comerciais para reestruturar a incontrolável carga de dívida externa do país ainda
não fizeram progressos. A crise de liquidez pesa fortemente sobre a estabilidade financeira e o 
crescimento económico, embora uma recuperação nas receitas de exportação dê algum apoio aos 
fundamentos macroeconómicos do país.



Alguma discussão durante o negócio é 
expectável, sendo que se espera que os 
negociantes proponham preços bastante 
inflacionados aos estrangeiros, pelo que 
se perspetivam negociações demoradas, 
em que as decisões finais tardem a surgir.

A vida em Moçambique assenta numa 
base comunitária e não individualista. 
Esta é uma das grandes máximas deste 
povo que tenta evoluir e desenvolver-se 
com uma perspetiva de cooperação e 
entreajuda.

Esperar que o anfitrião comece a 
conversa de negócios ficando o 
seu desfecho a cargo da pessoa 
hierarquicamente mais influente.

Toda a etiqueta é similar a Portugal, 
com indumentária conservadora, e em 
particular, as mulheres deverão fazer uma 
seleção exigente da roupa a utilizar pois 
poderão ser mal interpretadas.

Em ambiente negocial é onde se denota menos 
frontalidade, uma vez que sobre reuniões, prazos ou 
prestação de serviços, os moçambicanos têm tendência 
para responder sempre de forma afirmativa se acreditarem 
que é isso que a outra pessoa quer ouvir.

Não é correto recusar convites como um 
almoço, um jantar ou outro acontecimento 
semelhante.

Não é simpático que um 
convidado não fique para um 
chá ou um pequeno lanche.

CULTURA DE NEGÓCIOS
Recomendações para Negociar com o Mercado Moçambicano
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CULTURA DE NEGÓCIOS

COMUNICAÇÃO

• Cumprimento ou Saudação: Um aperto de mão com a mão direita é a forma mais usual 
de cumprimento nas mais variadas situações, no entanto, não será de estranhar que o 
cumprimento seja feito com as duas mãos.

• Estilo de Comunicação: O povo moçambicano, por norma, não gosta de expressar 
sentimentos ofensivos diretamente, pelo que prefere fazê-lo de forma mais cautelosa 
e astuta. Inversamente, no que toca a comentar características físicas e pessoais, são 
bastante diretos e frontais não tendo qualquer problema em dizer que alguém está mais 
gordo ou que não está com a roupa adequada.

• A melhor forma de comunicar é utilizar o título da pessoa antes do seu sobrenome, 
sendo que esta prática tem importância acrescida quando se contacta com um membro 
do governo.

• Numa reunião, primeiro deverá cumprimentar-se as pessoas com cargos mais elevados 
dentro da empresa. Comumente, uma pequena conversa casual antecede uma conversa 
mais formal, pelo que é recomendado perguntar sobre a saúde da pessoa ou sobre a 
família, antes de começar o negócio.



MERCADO
AGROALIMENTAR

MOÇAMBIQUE



A produção e a distribuição alimentares são sectores estrategicamente sensíveis em Moçambique.

O SETOR AGROALIMENTAR 

Não obstante progressos registados, a produção e a produtividade agrária 
mantêm-se a níveis insatisfatórios, registando deficits em produtos alimentares 
básicos como o arroz e o trigo. O Balanço Alimentar Nacional aponta 
ainda para a existência de défice de outros produtos: batata-reno, frango, 
óleo alimentar e peixe. Tendo em vista mitigar os efeitos destas situações, 
o Governo implementa, desde 2008, programas específicos que visam o 
aumento sustentado da produção de milho, arroz, trigo, mandioca, batata-reno, 
oleaginosas, frango e peixe.

A produção está concentrada num número restrito de culturas de rendimento 
(algodão, tabaco, açúcar, caju, soja mais recentemente). Ainda que se assinale 
algum IDE recente em novas culturas – horticultura, sésamo, manga, bananas, 
soja –, o sector é incapaz de alimentar o crescimento da população, ficando 
fortemente dependente da importação de alimentos do exterior (sobretudo da 
África do Sul).

Os 5 produtos de consumo 
básico que estruturam a dieta dos 
Moçambicanos:
• Mandioca (de produção nacional); 
• Milho (de produção nacional); 
• Arroz (produção nacional e 
importado); 
• Trigo (importado). 

As zonas de produção alimentar situam-se a Norte e Centro (Províncias de 
Cabo Delgado, Niassa, Nampula, Zambézia, Tete, Sofala e Manica), enquanto 
que as províncias do Sul (Inhambane, Gaza e Maputo) representam zonas de 
deficit/ consumo.

A indústria alimentar e de bebidas de Moçambique mantém uma forte 
dinâmica, com particular destaque para produção de óleo, transformação de 
cereais, produção de produtos de pastelaria, de alimentos para animais e de 
bebidas.

O Plano Económico e Social (PES) 2014 prevê que a produção de alimentos 
e bebidas cresça na ordem dos 10%, influenciada pelo aumento da produção 
de óleos, transformação de cereais e produção de produtos de pastelaria e de 
alimentos para animais.

Principais Indústrias Agroalimentares 
• Açúcar; 
• Caju; 
• Óleo alimentar; 
• Moageiras; 
• Massas alimentares; 
• Bebidas; 
• Rações. 

A elevada importância que as autoridades moçambicanas dão ao crescimento 
da agricultura/ agroalimentar poderá criar margens de oportunidade para o 
investimento português neste setor, gerando assim novos negócios de inter-
relação entre as duas economias e os respetivos setores agroalimentares.

IMPORTÂNCIA DOS ALIMENTOS
BÁSICOS NA DIETA

Mandioca

Milho

Arroz

Trigo

Outros

36%

22%

7%

7%

28%

PESO SECTOR AGRÍCOLA NO PIB PESO SECTOR AGRÍCOLA NO EMPREGO

Fonte: World Economic Forum
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O CONSUMO

O mercado interno caracteriza-se por baixo poder de compra 
geral, com grande incidência da pobreza absoluta (mais de 
metade da população moçambicana vive abaixo da linha da 
pobreza).

A maior parte da população vive no campo e produz o básico 
para a sua alimentação, com baixo grau de uso da moeda.

A população das vilas e cidades com emprego formal tem 
maior poder de compra e, embora muitas vezes mantenha uma 
ligação com o campo através de familiares que produzem e 
ajudam na alimentação, apresenta maior propensão de compra 
de produtos agrícolas.

Portanto, o mercado interno situa-se principalmente nas 
zonas urbanas e, em particular, na região Sul, com pequena 
aptidão agro-ecológica para a agricultura.

As zonas urbanas são igualmente abastecidas por importações 
que concorrem com a produção nacional.

As dificuldades de vias de acesso (e de escoamento) e a baixa 
produtividade da agricultura tornam os produtos agrícolas 
nacionais pouco competitivos relativamente às importações, 
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Produtos portugueses apreciados e que começam a ter 
procura no mercado, especialmente na capital e por parte da 
comunidade de profissionais estrangeiros deslocados no país: 
• Os extratos de malte, as conservas de peixes, os enchidos e 

produtos semelhantes de carne, miudezas ou sangue.
• O vinho, os produtos de padaria e pastelaria, a par da indústria 

de bolachas e biscoitos, o azeite de oliveira e derivados.

Assinalam-se ainda oportunidades não exploradas relacionadas 
com os seguintes produtos:
• Arroz; 
• Trigo e mistura de trigo com centeio; 
• Óleo de palma e respetivas frações, mesmo refinados, mas 

não quimicamente modificados; 
• Peixes congelados, exceto os filetes de peixes e outras carnes 

de peixes; 
• Milho; 
• Leite e nata, concentrados ou adicionados de açúcar ou de 
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A DISTRIBUIÇÃO ALIMENTAR

A rede comercial moçambicana para os produtos agrícolas é constituída 
maioritariamente por lojas rurais, comerciantes licenciados e não 
licenciados (barracas, tendas e vendedores ambulantes), armazenistas, 
importadores e exportadores.

Muitas vezes, o mesmo comerciante realiza diversos tipos de comércio 
(a grosso e a retalho) no mesmo estabelecimento. No campo, este 
pequeno comércio é principalmente assegurado pelos vendedores 
ambulantes. Nos produtos em que existe o sistema de concessionários 
ou de exclusividade zonal, estes utilizam a sua rede comercial. 

Nas zonas urbanas (em particular em Maputo) verifica-se uma presença 
já assinalável de supermercados de redes, nomeadamente, sul-africanas 
(SHOPRITE, PICK N’ PAY, GAME). 

A presença destas grandes cadeias de distribuição sul-africanas em 
Moçambique configura ameaças e oportunidades para o sector da 
produção e distribuição alimentar: 

• Por um lado, estas cadeias transportam consigo marcas e produtos 
alimentares sul-africanos que se posicionam entre os mais 
competitivos do mundo e, consequentemente, uma concorrência 
feroz;

• Por outro lado, estas cadeias têm uma projeção continental que abre 
novos mercados aos produtores/ operadores que conseguirem realizar 
negócios com eles.

Todavia, a generalidade da rede de distribuição alimentar em 
Moçambique é ainda incipiente, em virtude baixo poder de compra da 
maioria da população, quer seja nas zonas rurais quer seja nas zonas 
urbanas. 

É certo, porém, que a economia moçambicana, alavancada pelos 
megaprojetos e por um ciclo de exploração de recursos naturais que se 
abre, irá gerar, nas próximas décadas, um crescimento da classe média 
urbana, dotada de maior poder de compra e com hábitos de consumo 
que mudarão, seguramente, a procura por produtos alimentares.

As oportunidades sugerem um investimento no presente, que poderá 
começar pela exportação e presença ligeira no mercado para, a médio 
e longo-prazo, abrir espaço a uma presença mais forte de marcas e 
empresas portuguesas, exigindo, inevitavelmente, localização industrial 
para fazer face à feroz concorrência nacional e regional.

PONTOS FORTES

• Existência de regulamentação específica para diversos 
produtos agrícolas como o caju e o algodão;

• Existência de mercados e feiras, embora de modo 
incipiente;

• Existência de rede comercial organizada, em alguns 
produtos, com fomentadores e/ou indústrias e 
comerciantes com exclusividade zonal ou concessões.

PONTOS FRACOS

• Concorrência entre o comércio formal e informal, em 
prejuízo do primeiro, que tem maior carga fiscal; 

• Reduzido número de comerciantes com escala; 

• Fraca capacidade financeira dos comerciantes;

• Informação de mercado não chega aos principais 
agentes de comercialização (pequenos agricultores e 
comerciantes rurais).



OS DESAFIOS DO MERCADO AGROALIMENTAR

AMEAÇASOPORTUNIDADES
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E CONSTRANGIMENTOS

MOÇAMBIQUE



POTENCIAL DE MERCADO

Vasto potencial ao nível de recursos minerais e naturais.

Nos últimos anos, a economia moçambicana tem revelado 
uma robustez digna de realce, com a manutenção de 
elevados índices de crescimento económico, a uma taxa 
média anual superior a 8% na última década.

Localização privilegiada e estratégica do país como porta 
de saída e de entrada natural trocas comerciais dos seus 
vizinhos sem costa.

Potencial de mercado com mais de 250 milhões de 
consumidores, através do espaço SADC - Southern Africa 
Development Community.

Segunda economia africana mais atrativa, estando entre 
as economias do continente mais apetecíveis para os 
empresários.

Crescimento dos níveis de produção e participação ativa 
da população em diversas ações de desenvolvimento.

Crescimento do investimento estrangeiro, sinal evidente 
das potencialidades do país.

Progressos alcançados na facilidade de abertura de 
um negócio (redução do número de procedimentos 
necessários e do tempo para o fazer, bem como a 
eliminação de capital mínimo para fazer abertura da 
empresa).

Classe média em crescimento com aumento do poder de 
compra.

Facilidade de movimento de capitais.

Legislação não exige formação de parcerias para laborar 
no mercado moçambicano.

OPORTUNIDADES
E CONSTRANGIMENTOS

MOÇAMBIQUE



ACESSO AO MERCADO

REGIME DE IMPORTAÇÃO

falsas (ex.: livros; obras artísticas; cassetes; suportes magnéticos (CD); e 
outras mercadorias quando sejam de edições contrafeitas);

• Objetos, fotografias, discos, gravações de som e/ou imagem e fitas 
cinematográficas de material pornográfico ou outros materiais que 
forem julgados ofensivos da moral e dignidade pública;

• Imitações de formas de franquia postal usadas no País;

• Medicamentos e produtos alimentares nocivos à saúde pública;

• Produtos alimentares nocivos à saúde pública, que não possam ser 
reprocessados para outros fins;

• Bebidas alcoólicas destiladas que contenham essência ou produtos 
químicos reconhecidos como nocivos, tais como: absinto; aldeído 
benzóico; badia; éteres silicitos; hissopo; e tuinana;

• Estupefacientes e substâncias psicotrópicas, exceto quando importadas 
para usos hospitalares;

• Outras mercadorias cuja proibição de importação seja estabelecida por 
legislação especial.

PRODUTOS EXPORTADOS PARA ESTE MERCADO 
SUJEITOS A INSPEÇÃO PRÉ-EMBARQUE

• Carnes, das posições pautais 0207.12, 0207.14, 0207.25, 
0207.27, 0207.33, 0207.36;

• Farinhas, da posição pautal 1102;

• Óleos alimentares, das posições pautais 1507, 1508, 1511, 
1512, 1513 e 1515;

• Açúcares, da posição pautal 1701;

• Cimento, da posição pautal 2523;

• Produtos químicos (Capítulos 28 e 29);

• Medicamentos (Capítulo 30);

• Pneus novos e usados, das posições pautais 4011 e 4012, 
respetivamente;

• Veículos, das posições pautais 8701 a 8705 e 8711.

Não obstante a importação não estar sujeita, como regra, a restrições 
especiais, existem produtos proibidos (previstos no Decreto n.º 34/2009, 
de 6 de Julho, que define as regras gerais do desembaraço aduaneiro de 
mercadorias):

• Mercadorias com marcas de fabrico, de comércio ou de proveniência 

OPORTUNIDADES DETETADAS

BENS DE CONSUMO

Os produtos alimentares, incluindo a indústria das 
bebidas com destaque para o vinho, têm grande 
probabilidade de êxito pois ainda não existe uma 
presença efetiva deste grupo de bens no mercado 
moçambicano, ou seja, é uma fileira muito pouco 
explorada por agentes portugueses.

TURISMO

• Linha de Costa com 2.515 km;
• Oportunidades para vários tipos de turismo;
• Sistema de Reservas, Parques e Coutadas bem 

desenvolvido e com paisagens díspares;
• Beleza natural;
• Excelentes condições climatéricas.

SETOR PRIMÁRIO E AGROINDÚSTRIA

Agricultura, Silvicultura e Pecuária:
• 36 Milhões de hectares de terra arável e só cerca de 

12% cultivado;
• 3,3 Milhões de hectares de terra irrigável e apenas 1% 

está a ser utilizado;
• Clima propício ao cultivo de uma grande variedade de 

culturas.

Pescas e Aquicultura:
• Linha de costa extensa, que permite uma excelente 

pesca costeira;
• Excelentes condições para práticas aquícolas, com 

destaque para o camarão.

Agroindústria:
• Uma das grandes áreas de aposta do governo 

moçambicano;
• Política de substituição de importações, em paralelo 

com grandes incentivos à exportação.
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AS TERRAS ALTAS DE PORTUGAL E O MERCADO 
DE MOÇAMBIQUE – UMA SÍNTESE

Mercado moçambicano é diferente dos outros 
mercados africanos, apresentado características únicas.

Estar presente e descolar-se ao país durante o tempo 
necessário é uma condição necessária para ter sucesso.

O mercado exige uma visão estratégica de médio 
prazo: aproveitar o ciclos económicos, respeitar os 
ritmos e apostar numa relação de continuidade.

Ter cuidado com a intermediação, fazendo uma seleção 
rigorosa para uma parceria no mercado.

Contratar um bom gabinete de advogados local, 
podendo usufruir de parcerias existentes com 
advogados portugueses.

Estabelecer uma relação próxima com o Centro de 
Promoção e Investimento (CPI).

Desenvolver uma forte rede de contactos para obter 
licenciamentos e financiamentos.

Moçambique é membro associado da Comunidade para o 
Desenvolvimento da África Austral (SADC), permitindo usufruir 
de vantagens relacionadas com o acesso a outros mercados.

A indústria alimentar e de bebidas de Moçambique mantém 
uma forte dinâmica, com particular destaque para a produção 
de óleo, transformação de cereais, produção de produtos de 
pastelaria, de alimentos para animais e de bebidas.

1

3

2

4

5

6

7

8

9
Oportunidade de instalação: 36M ha terra arável + Clima 
tropical e subtropical com solos férteis e precipitação 
abundante + Rios que oferecem enorme potencial de irrigação.

As dificuldades logísticas, externas e internas, serão as mais 
difíceis de resolver. No entanto, existem operadores com rede 
montada e larga experiência.

O produto português é muito bem visto e apreciado ao 
contrário da sobranceria e da soberba.
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