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1. SÍNTESE DE PAÍS 
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A República Federal da Alemanha está situada no coração da Europa e é um país cosmopolita, 

democrático, com uma grande tradição e com um vibrante presente. 

Com uma saída para o mar Báltico a norte, a Alemanha faz fronteira com diversos países: 

 A norte: Dinamarca, 

 A leste: Polónia e República Checa, 

 A sul: Áustria e Suíça, 

 A oeste: França, Luxemburgo, Bélgica e Países Baixos 

Tem um clima temperado. 

Com a maior população da União Europeia, acolhe a terceira maior população de migrantes 

internacionais em todo o mundo. 

A Germânia, habitada por vários povos germânicos foi documentada e conhecida pelos romanos 

ainda antes do ano 100 DC. 

No século XVI foi o centro da Reforma Protestante. 

Em 1949, após a Segunda Guerra Mundial, a Alemanha foi dividida em dois estados, a Alemanha 

Ocidental, oficialmente "República Federal da Alemanha", e a "Alemanha Oriental", 

oficialmente República Democrática Alemã, tendo sido reunificada em 1990. 

Em 1957, a República Federal da Alemanha foi membro fundador da Comunidade Europeia, faz 

parte do Espaço Schengen e adotou a moeda europeia – euro, desde que foi instituído em 1999. 

 

 Área: 357 022 Km2 

 População: 82,8 milhões habitantes (hab) 

 Densidade populacional: 230 hab/km2 

 Designação oficial: República Federal da Alemanha 

o A Alemanha é um Estado federativo. Tanto a Federação como os 16 estados 

federados têm competências próprias. A competência nos setores da segurança 

interna, escolas, instituições do ensino superior, cultura, bem como da 

administração municipal, é dos Estados. As administrações estaduais ficam 

incumbidas de aplicar não somente as suas próprias leis, como também as da 

Federação. Os governos estaduais participam diretamente na legislação federal 

através de sua representação no Conselho Federal. 
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Fonte: https://www.tatsachen-ueber-deutschland.de/  

 

 Capital: Berlim (3,8 milhões hab)  

 Outras cidades importantes: Hamburgo (2,0 milhões hab), Munique (1,8 milhões hab), 

Colónia (1,5 milhões hab), Frankfurt (1,0 milhões hab), Estugarda (750 mil hab), 

Düsseldorf (690 mil hab), Leipzig (648 mil hab), Dortmund (597 mil hab) e Essen (593 mil 

hab) 

 Religião: católica (32%), protestante (32%), muçulmana (5%), 30% não professa qualquer 

religião 

 Língua: alemão 

 Unidade monetária: Euro 

 Risco país: 

o Risco geral – A 

o Risco económico – AA 
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2. SITUAÇÃO ECONÓMICA E PERSPETIVAS 

 

A Alemanha é a maior economia nacional da União Europeia (UE): 

 

 

Produto Interno Bruto 

Ano 2020 

Unidade: Biliões € 

Fonte: Eurostat 

 

e, depois dos EUA, China e Japão, a quarta maior do mundo:  
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Produto Interno Bruto 

Ano 2018 

Unidade: Biliões de USD 

Fonte: Banco Mundial 

 

Em 2020, o país registou uma contração económica de 5,3% como resultado do impacto da 

pandemia de Covid-19. A importante dimensão do setor industrial e a forte dependência das 

exportações tornam a Alemanha muito exposta à diminuição da procura a nível global. Também 

o consumo privado e o investimento registaram uma queda assinalável. É expectável uma 

recuperação parcial da atividade económica ao longo do ano em curso (3,7% segundo projeções 

da EIU), em linha com a conjuntura económica internacional e presumindo que o esforço 

contínuo de vacinação leve a um alívio das restrições.    

A economia alemã deve sua competitividade e participação na rede global ao grande poder 

inovador e à orientação para a exportação. Nos setores das indústrias automobilística, de 

construção de máquinas e equipamentos, química e de tecnologia medicinal, a exportação 

perfaz bem mais da metade do seu facturamento. Somente a China e os EUA exportaram mais  

mercadorias em 2018. Os mais importantes parceiros comerciais da Alemanha são os países da 

União Europeia, os EUA e a China. 

O país investiu 104,8 bilhões de euros em pesquisa e desenvolvimento (P&D), no ano de 2018. 

Para a maioria das empresas alemãs, as principais tendências da digitalização (Internet das 

Coisas, Inteligência Artificial, “Blockchain”, Segurança Cibernética, Smart Systems, E-Commerce) 

constituem um grande desafio. 
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Maiores empresas da Alemanha 

Volume de Negócios 

Ano 2019 

Unidade: Milhões € 

Fonte: https://www.tatsachen-ueber-deutschland.de/  

 

Em 2019, o PIB de Portugal representou apenas 80% do volume de negócios da empresa 

Volkswagen. 

 

2.1. Preâmbulo 

 

A pandemia de coronavírus (COVID-19) afetou de forma dramática a atividade económica 

mundial e da área do euro desde inícios de 2020. Após uma queda significativa no primeiro 

trimestre, o produto interno bruto (PIB) real da área do euro desceu 11,8% no segundo 

trimestre, não obstante a descida ter sido inferior ao esperado nas projeções de junho de 2020 

elaboradas por especialistas do Eurosistema. 

Este colapso sem precedentes da atividade reflete o impacto negativo das medidas de 

confinamento rigorosas, aplicadas na maioria dos países da área do euro em meados de março. 

O impacto foi posteriormente atenuado pela flexibilização gradual dessas medidas, a partir de 

maio, assim como por alterações comportamentais em resposta à pandemia. Os indicadores de 

alta frequência em tempo real começaram a recuperar em maio, sugerindo uma recuperação 
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forte, mas incompleta, do PIB real, que se projeta que registe um crescimento de 8,4% no 

terceiro trimestre. 

Subsequentemente, a projeção de referência assenta no pressuposto fundamental de um êxito 

parcial na contenção do vírus, com algum ressurgimento de infeções nos próximos trimestres, 

que exigirá medidas de contenção contínuas, embora menos do que na vaga inicial, até estar 

disponível uma solução médica em meados de 2021. Espera-se que estas medidas de contenção, 

a par da elevada incerteza e do agravamento das condições no mercado de trabalho, continuem 

a pesar sobre a oferta e a procura. 

Contudo, o apoio substancial da política monetária e das políticas orçamentais e do mercado de 

trabalho, reforçadas desde as projeções de junho de 2020 elaboradas por especialistas do 

Eurosistema, deverá preservar os rendimentos e limitar as marcas na economia que poderão 

manifestar-se após a resolução da crise sanitária. Pressupõe-se também que essas políticas são 

bem-sucedidas na prevenção de canais de grande amplificação financeira. Com base nestes 

pressupostos, projeta-se que o PIB real da área do euro desça 8,0% em 2020 e recupere 5,0% 

em 2021 e 3,2% em 2022. No final do horizonte de projeção, o nível do PIB real situar-se-ia 3½% 

abaixo do nível esperado nas projeções de dezembro de 2019 elaboradas por especialistas do 

Eurosistema, anteriores à pandemia de COVID-19. 

Relativamente à inflação, no curto prazo, o colapso anterior dos preços do petróleo, 

a apreciação do euro e uma redução temporária da taxa do imposto sobre o valor acrescentado 

(IVA) na Alemanha implicam que a inflação global medida pelo Índice Harmonizado de Preços 

no Consumidor (IHPC) na área do euro se situará em torno de zero nos próximos meses. 

Em 2021, os efeitos de base na componente de preços dos produtos energéticos e, em menor 

grau, a esperada inversão da redução da taxa do IVA na Alemanha provocam, 

subsequentemente, uma recuperação mecânica. Projeta-se que a inflação medida pelo IHPC 

excluindo produtos energéticos e produtos alimentares registe uma descida até ao final do 

corrente ano. Espera-se que os efeitos desinflacionistas sejam generalizados nos setores dos 

bens e dos serviços, dado que a procura permanece fraca. No entanto, a continuação das 

pressões em sentido ascendente sobre os custos relacionadas com as limitações do lado da 

oferta deverão compensar parcialmente estes efeitos. A médio prazo, projeta-se um aumento 

da inflação: pressupõe-se que os preços do petróleo sobem e que a procura recupera, não 

obstante a diminuição das pressões em sentido ascendente, resultantes de efeitos adversos do 

lado da oferta associados à pandemia, e a apreciação do euro. De um modo geral, espera-se que 
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a inflação medida pelo IHPC suba de 0,3% em 2020 para 1,0% e 1,3%, respetivamente em 2021 

e 2022. 

Tendo em conta a incerteza acerca da evolução da pandemia, foram preparados dois cenários 

alternativos. O cenário moderado considera o choque como temporário, com uma rápida 

implementação de uma solução médica, que permite uma nova flexibilização das medidas de 

contenção. Neste cenário, o PIB real diminuiria 7,2% no presente ano, registando depois uma 

forte recuperação em 2021. No final do horizonte de projeção, o PIB real excederia ligeiramente 

o nível esperado nas projeções de dezembro de 2019 elaboradas por especialistas do 

Eurosistema, com a inflação a atingir 1,8% em 2022. Em contraste, o cenário grave com um forte 

ressurgimento da pandemia implica um retorno a medidas de contenção rigorosas. Estas pesam 

severamente sobre a atividade económica e provocam perdas de atividade substanciais e 

permanentes. Neste cenário, o PIB real desce 10% em 2020. No final do horizonte de projeção, 

situa-se cerca de 9% abaixo do nível avançado nas projeções de dezembro de 2019 elaboradas 

por especialistas do Eurosistema, sendo a inflação apenas de 0,7% em 2022. 

Fonte: Banco Central Europeu 

 

2.2. A economia da Alemanha 

 

A Alemanha assegura, após dois anos com um défice recorde, que a partir de 2022 voltará à 

estabilidade orçamental, mas que o sucesso dependerá da gestão da pandemia, da recuperação 

económica e das eleições gerais de setembro. 

A realidade da terceira vaga forçou Berlim a mudar os planos. 

O Conselho de Ministros acaba de atualizar o orçamento para este ano e aumentou o défice em 

33%. 

A revisão prevê um défice superior em 60.400 milhões de euros ao que foi aprovado em 

dezembro devido à extensão da ajuda às empresas e aos trabalhadores independentes, 

elevando o endividamento do governo federal (não incluindo o dos Länder e dos municípios) 

para 240.200 milhões de euros. 

Este é um número recorde na história alemã após a Segunda Guerra Mundial, comparável 

apenas aos 217.800 milhões do ano passado. 

O Bundestag (câmara baixa) teve de suspender excecionalmente o "travão da dívida" 

constitucional para 2020 e 2021. 

"Todos no Governo sabemos que impomos um fardo muito grande aos contribuintes", disse 

recentemente a chanceler alemã Angela Merkel, reconhecendo que no final da sua era teve de  
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suspender a estabilidade orçamental, uma das grandes apostas dos seus 16 anos à frente do 

país. 

A dívida pública aumentou mais de 10 pontos percentuais no ano passado, um desenvolvimento 

sem precedentes, nem mesmo depois dos resgates bancários que se seguiram à crise financeira 

global de 2008. 

A dívida do Estado aumentou em 2020 para o equivalente a 70% do Produto Interno Bruto (PIB) 

em comparação com 59,7% no final do ano anterior, de acordo com o Bundesbank (banco 

central alemão). 

O Governo alemão também anunciou no seu plano financeiro para os próximos anos que espera 

encerrar o período de exceção da pandemia no próximo ano. 

Os planos preveem que o endividamento em 2022 atinja 81.500 milhões de euros e que já seja 

significativamente inferior nos anos seguintes: 8.300 milhões em 2023, 11.500 milhões em 2024 

e 10.000 milhões em 2025. 

Isto significaria que no próximo ano o "travão da dívida" constitucional, que restringe o défice a 

0,35% do PIB, teria de ser novamente suspenso, mas que a Alemanha voltaria a cumprir os 

limites do défice de Maastricht. Seguir-se-ia um regresso à estabilidade orçamental. 

No entanto, a evolução da pandemia pode tornar difícil a concretização destes planos. 

Após uma primeira vaga considerada exemplar, a Alemanha levou quatro meses a controlar a 

segunda vaga, e desde meados de fevereiro a terceira vaga tem vindo a recuperar na sua cauda, 

sem que a curva tenha ainda sido achatada. 

Lazer, cultura, hotéis e restaurantes estão fechados desde novembro, e o comércio a retalho 

está fechado de alguma forma desde dezembro. 

A economista Monika Schnitzer, membro do conselho consultivo do Governo alemão, estima 

que por cada trimestre em que as atuais restrições continuem, o PIB anual diminuirá 1,0 ponto 

percentual. A última previsão da economista era de a economia crescesse 3,1% este ano se não 

houvesse uma terceira vaga (que está a ocorrer atualmente). 

O banco de reconstrução alemão KfW acaba de salientar num estudo que o regresso à 

estabilidade orçamental dependerá em grande medida da relação entre o crescimento 

económico e as taxas de juro nos próximos anos. 

A Alemanha, argumenta, poderia reduzir a sua dívida pública de novo abaixo dos 60% previstos 

em Maastricht no final desta década, num ambiente de crescimento sólido e de contenção das 

taxas de juro. 
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No entanto, um aumento do preço do dinheiro devido à inflação - um risco para o qual alguns 

peritos na Alemanha estão a alertar - poderia comprometer os esforços de consolidação, de 

acordo com este estudo. 

Finalmente, há o fator político. As eleições gerais de setembro trazem um grau extra de incerteza 

para a equação económica. 

Por um lado, há a partida de Merkel, depois de mais de três mandatos de cinco anos a liderar o 

país de forma previsível na esfera orçamental, e a falta de um candidato claro para liderar o 

bloco conservador - com um perfil correspondente - no período que antecede as eleições. 

Por outro lado, a evolução das sondagens nos últimos meses leva-nos a acreditar que a atual 

coligação de conservadores e sociais-democratas no Governo federal não vai poder ser 

reeditada e deixa a porta aberta a outras opções. 

Uma aliança de conservadores e verdes, ou mesmo uma tripartida - com os Sociais-Democratas, 

os Verdes e os Liberais - poderia introduzir mudanças na relação de Berlim com o défice. 

Fonte: Jornal de Negócios; 05.04.2021 

 

2.3. Macroeconomia 

 

Principais Indicadores Macroeconómicos (2020): 

 PIB a preços de mercado: 3 792 mil milhões USD 

 PIB per capita: 40 070 € 

 Crescimento real do PIB: -5,3% 

 Taxa de Inflação: 0,4% 

 Variação do Consumo Privado: -6,6% 

 Variação do Consumo Público: 4% 

 Variação da Taxa de Desemprego: 4,2% 

 

2.4. Perspetivas Económicas 

 

Para a Área Euro 

As previsões económicas do inverno de 2021 apontam para um crescimento da economia na 

área do euro de 3,8 % em 2021 e em 2022. No que respeita à economia da UE, as previsões 

apontam para um crescimento de 3,7 %, em 2021, e de 3,9 %, em 2022. 

Em síntese: 
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 O crescimento económico deverá retomar aquando do aligeiramento das medidas de 

contenção 

 A inflação deverá continuar moderada 

No entanto, continua a existir uma grande incerteza e riscos significativos 

Os riscos no que respeita às previsões são mais equilibrados desde o outono, embora continuem 

a ser elevados. Dependem principalmente da evolução da pandemia e do êxito das campanhas 

de vacinação. 

Os riscos positivos estão associados à possibilidade de o processo de vacinação conduzir a um 

aligeiramento das medidas de contenção mais rápido do que o previsto e, por conseguinte, a 

uma recuperação mais forte, que começaria mais cedo. Além disso, o NextGenerationEU, o 

instrumento de recuperação da UE, cujo elemento central é o Mecanismo de Recuperação e 

Resiliência (MRR), poderá promover um crescimento mais forte do que o esperado, uma vez que 

a maioria dos financiamentos previstos neste âmbito ainda não foram integrados nestas 

previsões.  

Em termos de riscos negativos, a pandemia poderá revelar-se mais persistente ou mais grave a 

curto prazo do que o indicado nestas previsões ou poderá haver atrasos na implementação dos 

programas de vacinação. Tal poderá atrasar o aligeiramento das medidas de contenção, o que, 

por sua vez, afetará o momento e a robustez da recuperação esperada. Existe também o risco 

de a crise deixar marcas mais profundas no tecido económico e social da UE, nomeadamente 

através de falências e perdas massivas de postos de trabalho. Tal prejudicaria igualmente o setor 

financeiro, aumentaria o desemprego de longa duração e agravaria as desigualdades. 

Fonte: Comissão Europeia; European Economic Forecast Winter 2021 

 

Para a Alemanha. 

Com as restrições sanitárias em vigor, o consumo deverá permanecer deprimido no início de 

2021, particularmente nos serviços. Além disso, as exportações sofrerão uma fraca procura. 

Como resultado, a atividade económica deverá cair novamente no primeiro trimestre deste ano. 

Com o aumento da vacinação, a diminuição da taxa de infeção e algum relaxamento das 

restrições devem favorecer a retoma económica. 

O volume de encomendas na indústria, sugere que as exportações irão crescer novamente. 

O apoio governamental às empresas poderá evitar uma grande onda de insolvências e o 

crescimento do emprego será retomado 

Espera-se que o investimento comece a recuperar. 

No geral, o PIB deve recuperar 3,2% em 2021, voltando ao nível pré-crise no final do ano. 
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Em 2022, deve continuar a crescer até 3,1%.  

 

A inflação caiu de 1,4% em 2019 para 0,4% em 2020 face à fraca procura, com a energia mais 

barata e refletindo uma redução das taxas de IVA no segundo metade do ano. A estimativa 

instantânea para janeiro de 2021 foi relativamente forte (1,6%). Tal facto, pode ser devido a 

uma combinação de fatores econômicos e estatísticos. A reintegração de quase todas as taxas 

regulares de IVA, a inflação dos preços da energia por um ajuste para cima da tributação de CO2, 

bem como algumas mudanças na cesta de consumo, também podem contribuir para a elevação 

da taxa de inflação. Combinados com a expectativa de recuperação da procura pelos 

consumidores, esses fatores devem empurrar a inflação para 2,3% em 2021.  Porém, estima-se 

que a inflação deverá cair para 1,3% em 2022. 

Fonte: Comissão Europeia; European Economic Forecast Winter 2021 

 

Os cenários de recuperação económica encerram elevada incerteza e tudo aponta para que a 

recuperação em 2021, possivelmente no segundo semestre, não seja ainda suficiente para 

anular o recuo registado em 2020. A economia alemã, tradicionalmente de elevada 

previsibilidade, deverá afinal contrair entre seis e sete por cento em 2020, porque os estímulos 

lançados pelo governo mitigaram a queda. Mas com o crescimento que se prevê para 2021 ficará 

ainda dois pontos percentuais abaixo dos níveis de 2019 
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Fonte: AICEP 

 

O impacto da COVID-19 é de tal modo avassalador que conseguiu relegar para segundo plano 

duas realidades de outro modo dominantes. A produção industrial, motor por mais de 10 anos 

do crescimento alemão, encontrava-se já em declínio desde finais de 2018; em particular o setor 

automóvel e os bens de equipamento, embora ainda sem transmissão à atividade em Portugal. 

Por outro lado, o Brexit, na sua provável versão hard, terá sempre implicações negativas no 

crescimento da Europa, fragilizando cadeias de fornecimento e contraindo a dimensão total do 

mercado comunitário. É um facto que as finanças públicas alemãs gozam de uma saúde 

invejável, tendo celebrado o superavit orçamental pelo sexto ano consecutivo e um 

endividamento abaixo de 60 por cento do PIB ao fim de 16 anos de incumprimento do terceiro 

critério de Maastricht. 

Fonte: AICEP 
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3. COMÉRCIO INTERNACIONAL 

 

3.1. Exportações e Importações da Alemanha 

 
 

2017 2018 2019 2020  
Milhar € 

Exportações 1 278 903 965 1 318 081 336 1 328 166 804 1 207 107 233 

Importações 1 030 881 869 1 088 936 588 1 104 262 615 1 026 714 109 

Saldo 248 022 096 229 144 748 223 904 189 180 393 124 

Fonte: International Trade Centre 

 

3.2. Comércio Bilateral 

 
  

2018 2019 2020 

Total Exportações de Portugal Milhar € 62 775 096 59 905 602 53 891 450 

Exportações para a Alemanha Milhar € 7 206 926 7 182 549 6 380 047 
 

% 11,5 12,0 11,8 

   
2018 2019 2020 

Total Importações de Portugal Milhar € 80 974 776 79 983 663 67 914 576 

Importações da Alemanha Milhar € 11 211 989 10 604 743 9 055 173 
 

% 13,8 13,3 13,3 

Fonte: International Trade Centre 

 

Como se observa, nos últimos três anos o saldo exportações/importações do comércio bilateral 

Portugal/Alemanha é desfavorável a Portugal, com as seguintes taxas de cobertura: 

 2018: 64,2% 

 2019: 67,7% 

 2020: 70,5% 

Em janeiro e fevereiro de 2021, a Alemanha foi o 3º cliente das exportações de Portugal. 

Os valores registados foram, respetivamente: 527 e 553 milhões de euros. 

Quando comparados os valores obtidos em 2021 com os valores homólogos de 2020, verificam-

se as seguintes variações: -5,1% em janeiro e -11,2% em fevereiro. 

Fonte: INE 
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Balança Comercial de Bens e Serviços Portugal Alemanha 

 

 
Fonte: Gabinete de Estratégia e Estudos (GEE) – Ministério da Economia e Transição Digital (METD) a partir de dados de base estimados do 

INE 

 

Balança Comercial de Mercadorias Portugal Alemanha 

 
Fonte: GEE – METD a partir de dados de base estimados do INE 

 

Quota de Portugal nas importações da Alemanha 

 

 
Fonte: GEE – METD a partir de dados de base do Eurostat 
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Contributo da Alemanha para a taxa de crescimento anual das importações e das exportações 

de mercadorias de Portugal em 2019 

 Importações: 0,25% 

 Exportações: 0,85% 

Fonte: GEE – METD 

 

Ranking da Alemanha no comércio internacional de Portugal em 2019: 

 Importações: 2º 

 Exportações: 3º 

Fonte: GEE – METD 

 

Exportações de Portugal para a Alemanha por Grandes Categorias Económicas – Produtos 

Alimentares e Bebidas: 

 

 
Fonte: GEE – METD 

 

Importações de Portugal com origem na Alemanha por Grandes Categorias Económicas – 

Produtos Alimentares e Bebidas: 

 

 
Fonte: GEE – METD 

 

Saldo das Exportações/Importações, Portugal/Alemanha, por Grandes Categorias Económicas – 

Produtos Alimentares e Bebidas: 
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Fonte: GEE – METD 

 

Exportações de Portugal para a Alemanha por Nomenclatura Combinada, secções I, II, III e IV: 

 

 
Fonte: GEE – METD 

 

Importações de Portugal com origem na Alemanha por Nomenclatura Combinada, secções I, II, 

III e IV: 

 

 
Fonte: GEE – METD 

 

Saldo das Exportações/Importações, Portugal/Alemanha, por Nomenclatura Combinada, 

secções I, II, III e IV: 
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Fonte: GEE – METD 

 

Exportações de Portugal para a Alemanha de Produtos Agroalimentares: 

 

 
Fonte: GEE – METD 

 

Importações de Portugal com origem na Alemanha de Produtos Agroalimentares: 
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Fonte: GEE – METD 

 

Saldo das Exportações/Importações, Portugal/Alemanha de Produtos Agroalimentares: 

 

 
Fonte: GEE – METD 

 

Balança Comercial de Mercadorias Portugal-Alemanha 
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Fonte: GEE – METD 

 

3.3. Empresas Portuguesas Exportadoras para a Alemanha 

 

São 4.460 as empresas que exportaram para a Alemanha em 2019, num crescimento acumulado 

e regular de 46 por cento desde 2015. Ainda assim, 35 anos após a adesão de Portugal à União 

Europeia, subsistem todo um caminho a percorrer e oportunidades por explorar. Mais 

importante do que o aumento de empresas exportadoras, é o seu ganho de escala e poder 

negocial, através de consolidação, bem como a fixação de filiais de empresas portuguesas na 

Alemanha. 

Fonte: AICEP 

 

3.4. Principais Clientes e Fornecedores da Alemanha 

 

De acordo com o Comtrade: 

 Os cinco principais fornecedores da Alemanha, em 2020, foram a China (11,4% do total), 

os Países Baixos (7,7% do total), os EUA (6,7% do total), a Polónia (5,7% do total) e 
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França (5,5% do total). Estes países representaram, em conjunto, 37,0% do valor das 

importações. 

 Os cinco principais mercados clientes da Alemanha, em 2020, foram os EUA (8,6% do 

total), a China (8,0% do total), França (7,5% do total), os Países Baixos (6,4% do total) e 

o Reino Unido (5,5% do total). Estes países representaram, em conjunto, 36,1% do valor 

das exportações. 

 A Alemanha registou, em 2020, um excedente da balança comercial de 211 mil milhões 

de USD, tendo diminuído 65 mil milhões de USD face a 2016 e 42 mil milhões de USD 

em relação a 2019. A taxa de cobertura das importações pelas exportações situou-se 

em 118,0%, 2,4 pp abaixo do registado em 2019. 

Segundo o INE, a Alemanha foi o 3º cliente das exportações portuguesas de bens em 2020, com 

uma quota de 11,8% no total, ocupando a 2ª posição ao nível das importações (13,3%). Ao longo 

do período 2016-2020 verificou-se um crescimento médio anual das exportações de 2,5% e de 

2,9% nas importações. A balança comercial de bens foi desfavorável ao nosso país, tendo 

apresentado um défice de 2.668 milhões de euros em 2020. 

Na estrutura das exportações destacam-se as Máquinas e Aparelhos (29,8% do total), os 

Veículos e Outro Material de Transporte (19,1% do total), os Instrumentos de Ótica e Precisão 

(9,3% do total), os Plásticos e Borracha (6,4% do total) e os Produtos Químicos (5,7% do total). 

Os principais grupos de produtos importados foram as Máquinas e Aparelhos (29,6% do total), 

os Veículos e Outro Material de Transporte (21,8% do total), os Produtos Químicos (17,5% do 

total), os Plásticos e Borracha (6,2% do total) e os Metais Comuns (5,4% do total). 

Fonte: AICEP 
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4. COMÉRCIO DOS 
PRODUTOS ALIMENTARES 
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4. COMÉRCIO DOS PRODUTOS ALIMENTARES 

A Nomenclatura Combinada (NC) é a nomenclatura das mercadorias da União Europeia que 

satisfaz as exigências das estatísticas do comércio internacional (Intra e extracomunitário) e da 

pauta aduaneira, nos termos do artigo 9º do Tratado que institui a Comunidade Económica 

Europeia. 

Os produtos alimentares, integram a quatro primeiras secções da NC, a saber: 

 Secção I – ANIMAIS VIVOS E PRODUTOS DO REINO ANIMAL, 

 Secção II – PRODUTOS DO REINO VEGETAL, 

 Secção III – GORDURAS E ÓLEOS ANIMAIS OU VEGETAIS; PRODUTOS DA SUA 

DISSOCIAÇÃO; GORDURAS ALIMENTÍCIAS ELABORADAS; CERAS DE ORIGEM ANIMAL OU 

VEGETAL, 

 Secção IV – PRODUTOS DAS INDÚSTRIAS ALIMENTARES; BEBIDAS, LÍQUIDOS 

ALCOÓLICOS E VINAGRES; TABACO E SEUS SUCEDÂNEOS MANUFATURADOS, 

e que a seguir se documentam: 
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Fonte: Nomenclatura Combinada - INE 

 

Os destinatários do projeto são as Empresas que produzam e comercializam produtos ou 

prestem serviços na fileira dos Recursos Silvestres, sediadas no Alentejo e que pretendem 

internacionalizar a sua atividade, nomeadamente:  

 Apicultura 

 Cogumelos 

 Figo-da-índia 

 Medronho 

 Plantas Aromáticas e Medicinais 

 Recursos Cinegéticos 

 Recursos Piscícolas de Águas Interiores 

Os Recursos Cinegéticos e os Recursos Piscícolas de Águas Interiores, face à sua especificidade 

no que respeita à montagem de estratégias de internacionalização, têm tratamento apartado. 

Então, centramos a atenção nos produtos: 

 Apicultura 

 Cogumelos 

 Figo-da-índia 

 Medronho 

 Plantas Aromáticas e Medicinais 

e atentemos no que representam as importações dos Alemanha para cada um deles. 

Até esta data, não foi ainda possível obter por parte das empresas participantes no projeto, uma 

clara indicação do código pautal dos produtos por elas produzidos e, eventualmente exportados, 

razão pela qual os códigos pautais que a seguir se reportam, são aqueles que nos parecem os 

possíveis para cada um dos produtos silvestres indicados: 

 0409.00.00 – Mel natural 

 0710.80.61 – Cogumelos do género Agaricus, não cozidos ou cozidos em água ou 

vapor, congelados 
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 0711.51.00 – Cogumelos do género Agaricus, frescos ou refrigerados 

 0712.31.00 – Cogumelos do género Agaricus, secos, mesmo cortados em pedaços ou 

fatias, ou ainda triturados ou em pó, mas sem qualquer outro preparo 

 0810.90.20 – Tamarindos, maçãs de caju, líchias, jacas, sapotilhas, maracujás, 

carambolas e pitaiaiás (figo da índia) 

 

 1211.90.86 – Outras plantas, partes de plantas, sementes e frutos, das espécies 

utilizadas principalmente em perfumaria, medicina ou com inseticidas, parasiticidas e 

semelhantes, frescos, refrigerados, congelados ou secos, mesmo cortados, triturados 

ou em pó 

 2208.90.48 - Outras aguardentes 

 

4.1. Apicultura 

 

0409.00.00 – MEL NATURAL 

  2017 2018 2019 

Valor das exportações de Portugal para a 
Alemanha 

Milhar € 3 818 815 1 142 

Volume das exportações de Portugal para a 
Alemanha 

Tonelada 845 138 331 

Preço médio de venda Euro/kg 4,52 5,91 3,45 

 

Valor do total das exportações de Portugal Milhar € 15 721 9 612 11 166 

Volume total das exportações de Portugal Tonelada 7 161 5 110 6 516 

Preço médio de venda Euro/kg 2,20 1,88 1,71 

 

Valor total das importações da Alemanha Milhar € 277 936 260 036 222 968 

Volume total das importações da Alemanha Tonelada 93 069 85 978 81 021 

Preço médio de aquisição Euro/kg 2,99 3,02 2,75 

 

Valor das exportações da Alemanha para 
Portugal 

Milhar € 1 536 1 928 1 607 

Volume das exportações da Alemanha para 
Portugal 

Tonelada 310 366 321 

Preço médio de venda Euro/kg 4,95 5,27 5,01 
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Valor total das exportações da Alemanha Milhar € 130 021 119 587 117 456 

Volume total das exportações da Alemanha Tonelada 25 584 22 788 25 020 

Preço médio de venda Euro/kg 5,08 5,25 4,69 

 

Valor total das importações de Portugal Milhar € 15 259 14 399 13 976 

Volume total das importações de Portugal Tonelada 7 457 6 552 7 540 

Preço médio de aquisição Euro/kg 2,05 2,19 1,85 
 

Fonte: International Trade Centre 
 

4.2. Cogumelos 

 

0710.80.61 – COGUMELOS 
Do género Agaricus, não cozidos ou cozidos em água ou vapor, congelados 

  2017 2018 2019 

Valor das exportações de Portugal para a 
Alemanha 

Milhar € 0 0 0 

 

Valor do total das exportações de Portugal Milhar € 2 2 13 

Volume total das exportações de Portugal Tonelada 0,766 0,597 5,586 

Preço médio de venda Euro/kg 2,61 3,35 2,33 

 

Valor total das importações da Alemanha Milhar € 16 258 18 274 19 565 

Volume total das importações da Alemanha Tonelada 34 432  20 509 18 233 

Preço médio de aquisição Euro/kg 0,47 0,89 1,07 

 

Valor das exportações da Alemanha para 
Portugal 

Milhar € 19 16 15 

Volume das exportações da Alemanha para 
Portugal 

Tonelada 0,7 1 1 

Preço médio de venda Euro/kg 27,14 16,00 15,00 

 

Valor total das exportações da Alemanha Milhar € 857 1 021 808 

Volume total das exportações da Alemanha Tonelada 687 749 607 

Preço médio de venda Euro/kg 1,25 1,36 1,33 

 

Valor total das importações de Portugal Milhar € 256 290 305 

Volume total das importações de Portugal Tonelada 144 158 206 
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Preço médio de aquisição Euro/kg 1,77 1,83 1,48 
 

Fonte: International Trade Centre 
 

0711.51.00 – COGUMELOS 
do género Agaricus, frescos ou refrigerados 

  2017 2018 2019 

Valor das exportações de Portugal para a 
Alemanha 

Milhar € 0 0 0 

 

Valor do total das exportações de Portugal Milhar € 1 1 4 

Volume total das exportações de Portugal Tonelada 0,526 0,809 2,832 

Preço médio de venda Euro/kg 1,90 1,24 1,41 
 

Valor total das importações da Alemanha Milhar € 378 504 1 004 

Volume total das importações da Alemanha Tonelada 226 295 678 

Preço médio de aquisição Euro/kg 1,67 1,71 1,48 
 

Valor das exportações da Alemanha para 
Portugal 

Milhar € 0 0 0 

 

Valor total das exportações da Alemanha Milhar € 64 40 30 

Volume total das exportações da Alemanha Tonelada 34 29 20 

Preço médio de venda Euro/kg 1,88 1,38 1,50 
 

Valor total das importações de Portugal Milhar € 5 14 9 

Volume total das importações de Portugal Tonelada 5,4 10,7 4,8 

Preço médio de aquisição Euro/kg 0,93 1,31 1,88 
 

Fonte: International Trade Centre 
 

0712.31.00 – COGUMELOS 

Do género Agaricus, secos, mesmo cortados em pedaços ou fatias, ou ainda triturados ou 
em pó, mas sem qualquer outro preparo 

  2017 2018 2019 

Valor das exportações de Portugal para a 
Alemanha 

Milhar € 
0 0 0 

 

Valor do total das exportações de Portugal Milhar € 18 61 177 

Volume total das exportações de Portugal Tonelada 0,623 10,2 22,7 

Preço médio de venda Euro/kg 28,89 5,98 7,80 
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Valor total das importações da Alemanha Milhar € 10 188 9 742 9 106 

Volume total das importações da Alemanha Tonelada 782 654 618 

Preço médio de aquisição Euro/kg 13,03 14,90 14,73 

     

Valor das exportações da Alemanha para 
Portugal 

Milhar € 
19 16 15 

Volume das exportações da Alemanha para 
Portugal 

Tonelada 0.7 1 1 

Preço médio de venda Euro/kg 27,14 16,00 15,00 

     

Valor total das exportações da Alemanha Milhar € 7 107 5 672 4 569 

Volume total das exportações da Alemanha Tonelada 333 306 270 

Preço médio de venda Euro/kg 21,34 18,54 16,92 

     

Valor total das importações de Portugal Milhar € 123 117 212 

Volume total das importações de Portugal Tonelada 17,7 18 32,5 

Preço médio de aquisição Euro/kg 6,93 6,49 6,52 
 

Fonte: International Trade Centre 
 

4.3. Figo da Índia 

 

0810.90.20 – FIGO DA ÍNDIA 

Tamarindos, maçãs de caju, líchias, jacas, sapotilhas, maracujás, carambolas e pitaias (figo 
da índia) 

  2017 2018 2019 

Valor das exportações de Portugal para a 
Alemanha 

Milhar € 
0 1 3 

Volume das exportações de Portugal para a 
Alemanha 

Tonelada 0,038 0,107 0,535 

Preço médio de venda Euro/kg - 9,35 5,61 

     

Valor do total das exportações de Portugal Milhar € 87 90 116 

Volume total das exportações de Portugal Tonelada 21 23 29 

Preço médio de venda Euro/kg 4,14 3,94 4,02 

     

Valor total das importações da Alemanha Milhar € 34 762 38 710 36 620 
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Volume total das importações da Alemanha Tonelada 9 522 10 568 10 130 

Preço médio de aquisição Euro/kg    
     

Valor das exportações da Alemanha para 
Portugal 

Milhar € 
0 0 0 

Volume das exportações da Alemanha para 
Portugal 

Tonelada    

Preço médio de venda Euro/kg    
     

Valor total das exportações da Alemanha Milhar € 2 918 3 821 4 131 

Volume total das exportações da Alemanha Tonelada 788 1 011 948 

Preço médio de venda Euro/kg    

     

Valor total das importações de Portugal Milhar € 2 510 3 359 4 441 

Volume total das importações de Portugal Tonelada 815 1 037 1 266 

Preço médio de aquisição Euro/kg 3,08 3,24 3,51 
 

Fonte: International Trade Centre 
 

4.4. Plantas Aromáticas e Medicinais 

 

 1211.90.86 – PLANTAS AROMÁTICAS E MEDICINAIS 

Outras plantas, partes de plantas, sementes e frutos, das espécies utilizadas 
principalmente em perfumaria, medicina ou com inseticidas, parasiticidas e semelhantes, 

frescos, refrigerados, congelados ou secos, mesmo cortados, triturados ou em pó 

  2017 2018 2019 

Valor das exportações de Portugal para a 
Alemanha 

Milhar € 
669 970 4 050 

Volume das exportações de Portugal para a 
Alemanha 

Tonelada 120 153 150 

Preço médio de venda Euro/kg 5,58 6,34 27,00 

     

Valor do total das exportações de Portugal Milhar € 2 058 2 600 5 687 

Volume total das exportações de Portugal Tonelada 1 046 987 684 

Preço médio de venda Euro/kg 1,97 2,63 8,31 

     

Valor total das importações da Alemanha Milhar € 247 299 281 171 290 347 

Volume total das importações da Alemanha Tonelada 67 268 71 979 71 315 
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Preço médio de aquisição Euro/kg 4,32 3,91 4,07 

     

Valor das exportações da Alemanha para 
Portugal 

Milhar € 
392 342 358 

Volume das exportações da Alemanha para 
Portugal 

Tonelada 39 37 25 

Preço médio de venda Euro/kg 10,05 9,24 14,32 

     

Valor total das exportações da Alemanha Milhar € 153 250 160 469 164 377 

Volume total das exportações da Alemanha 
Tonelada 23 415 

24 633 

  
24 632 

Preço médio de venda Euro/kg 6,54 6,51 6,37 

     

Valor total das importações de Portugal Milhar € 7 802 7 836 11 446 

Volume total das importações de Portugal Tonelada 1 097 1 803 2 055 

Preço médio de aquisição Euro/kg 7,11 4,35 5,57 
 

Fonte: International Trade Centre 
 

4.5. Medronho 

 

2208.90.48 – MEDRONHO 

Outras aguardentes 

  2017 2018 2019 

Valor das exportações de Portugal para a 
Alemanha 

Milhar € 
0 0 2 

Volume das exportações de Portugal para a 
Alemanha 

Tonelada 0 0 0,109 

Preço médio de venda Euro/kg - - 18,35 

     

Valor do total das exportações de Portugal Milhar € 195 428 379 

Volume total das exportações de Portugal Tonelada 50,4 103,2 84,5 

Preço médio de venda Euro/kg 3,87 4,15 4,48 

     

Valor total das importações da Alemanha Milhar € 19 310 20 164 23 377 

Volume total das importações da Alemanha Tonelada 1 470 1 503 1 616 

Preço médio de aquisição Euro/kg 13,13 13,42 14,47 
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Valor das exportações da Alemanha para 
Portugal 

Milhar € 
3 4 0 

Volume das exportações da Alemanha para 
Portugal 

Tonelada 0,042 0,051 0,009 

Preço médio de venda Euro/kg 71,43 78,43 - 

     

Valor total das exportações da Alemanha Milhar € 3 468 2 776 3 459 

Volume total das exportações da Alemanha Tonelada 648 560 675 

Preço médio de venda Euro/kg 5,36 4,96 5,12 

     

Valor total das importações de Portugal Milhar € 6 8 19 

Volume total das importações de Portugal Tonelada 0,752 0,847 8,4 

Preço médio de aquisição Euro/kg 7,98 9,45 2,26 
 

Fonte: International Trade Centre 
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5. AMBIENTE DE 
NEGÓCIOS 
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5. AMBIENTE DE NEGÓCIOS 

5.1. Competitividade Global 

 

7ª Posição entre 141 Países 

 

 
Fonte: World Economic Forum 

http://www3.weforum.org/docs/WEF_TheGlobalCompetitivenessReport2019.pdf 
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5.2. Ambiente de Negócios 

 

22ª Posição entre 190 Países 

 

 
Fonte: World Bank Group 

 

5.3. Transparência 

 

9ª Posição entre 180 Países 
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“Desde a sua criação em 1995, o Índice de Perceções de Corrupção, o principal produto de 

investigação da Transparency International, tornou-se o principal indicador global de corrupção 

do sector público. O índice oferece um retrato anual do grau relativo de corrupção, classificando 

países e territórios de todo o mundo. Em 2012, a Transparency International reviu a metodologia 

utilizada para construir o índice para permitir a comparação de pontuações de um ano para o 

outro.” 

Fonte: Transparency International; https://www.transparency.org/en/cpi/2020/index/deu  

 

 

5.4. Ranking Global 

 

9ª Posição entre 82 Países 

Fonte: The Economist – Intelligence Uni 

 http://www.eiu.com/  
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6. OPORTUNIDADES 
DE MERCADO 
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6. OPORTUNIDADES DE MERCADO  

 

Nem que seja em nicho, haverá sempre oportunidades no mercado alemão para empresas 

portuguesas. 

 

 
Fonte: AICEP 

 

Setores de Oportunidade 

 

Bens de consumo alimentar 

Cresce em linha com o PIB nominal. Setor maduro, com nichos de oportunidade. Atendendo a 

que o consumidor alemão, com o dobro do poder de compra, consagra à alimentação 

nominalmente menos do que o consumidor português, são as mudanças de hábitos e processos 

de substituição que mais facilmente criam oportunidades. Alimentos orgânicos, de produção 

sustentável e com denominação de origem são fatores diferenciadores, mas não 

necessariamente suficientes para cobrar um prémio. 

Desafio importante por resolver, extensivo aos nossos vinhos, é a questão da falta de escala. A 

empresa alemã compra numa escala que aconselha à consolidação do lado da oferta e o reforço 

paulatino num número menor de marcas. A estratégia de nicho, de produtos gourmet para um 

canal premium ou para o Horeca, foi posta seriamente em causa durante a pandemia COVID-19, 

da qual a grande distribuição emerge como a grande vencedora. 
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Moda, calçado e decoração 

São três categorias que crescem abaixo do PIB nominal, com algumas alterações interessantes 

a assinalar. Como consequência do confinamento, o consumidor alemão acentuou a sua 

frugalidade e uma maior predisposição para os produtos reciclados ou sustentáveis. 

Por outro lado, o mesmo consumidor parece ter redescoberto o prazer de estar em casa, pelo 

que a linha casa e decoração, mais do que o mobiliário, beneficiam de um novo impulso. O 

mercado alemão nos bens de consumo não-alimentares é marcado por acesa concorrência e 

pelo declínio do retalho tradicional.  

Os grandes department stores, que dominavam a paisagem das cidades alemãs, não se 

souberam renovar e vão encerrando, bem como muito comércio de rua de lojas não-

especializadas. A COVID-19 terá sido o empurrão definitivo para que o comércio online se afirme 

sobre os demais, para setores em que a marca é essencial. Às empresas portuguesas colocam-

se duas oportunidades, igualmente exigentes. Ter escala em produção flexível, com capacidade 

para responder às encomendas que estão a regressar da Ásia, para serem produzidas na Europa, 

Turquia ou Marrocos. Desafio que obriga a maior intensidade de capital e uma logística de 

entrega irrepreensível face à concorrência de proximidade. Em alternativa, a aposta continuada 

na construção de marca, sem a qual é impossível vingar no online. 

 

Desporto, lazer e outdoors 

O mesmo consumidor alemão que sabe e regateia o preço de um ovo ao cêntimo, é bastante 

mais liberal naquilo que lhe dá prazer. No lazer, na cultura, na prática desportiva ou na atividade 

ao ar livre, manifesta-se o seu lado mais generoso. Na Alemanha, trabalham-se o número de 

horas estritamente necessárias, são 30 os dias úteis de férias e entre home office e a discussão 

instalada sobre os quatro dias de trabalho na semana, a perspetiva é que o lazer se consagre 

como um mercado cada vez mais importante e menos racional. Não surpreende que se vendam 

com facilidade selins de bicicleta por mais de 100 euros. Quem diria que Portugal, num curto 

espaço de anos, exporte já mais em bicicletas e componentes, do que em vinho? Não 

surpreende que empresas portuguesas de capacetes ou de aluguer de caravanas venham a ter 

em 2020 o seu melhor ano no mercado. 

A criação progressiva de um cluster das duas rodas, estendendo-se ao calçado e vestuário, é um 

caso discreto a ser incentivado e replicado. 
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Construção 

Plano de relançamento de obras públicas, défice de habitação e taxas de juro historicamente 

baixas concorrem para um ciclo longo muito favorável para o cluster da construção e obras 

públicas. É um setor tradicionalmente protecionista, mas encerra oportunidades para empresas 

portuguesas com know-how em engenharia e em especialidades mais técnicas, bem como para 

a fileira de materiais de construção, em substituição de produtos asiáticos. O relacionamento 

com o mercado e exigência de um serviço de logística sem falhas, na entrega de materiais, 

recomendam a abertura de filial na Alemanha. 

 

Tecnologias de Informação – Projeto Gaia-X 

É reconhecida a escassez global de talento em TIC, sendo por natureza os recursos humanos 

móveis e altamente disputados. A Web Summit ou projetos da envergadura dos que 

desenvolvem a Siemens, a BMW-Critical, a Mercedes, a Xing ou a Nfon trouxeram 

reconhecimento a Portugal, demonstrando que o país possui competências técnicas e 

científicas. 

As oportunidades de maior retorno passam por projetos em joint-venture entre empresas 

portuguesas e alemãs, para o que é vantajoso considerar a abertura de escritórios na Alemanha. 

Acaba de ser anunciado o megaprojeto Gaia-X, com o qual Alemanha e França lideram um 

projeto europeu para criar uma infraestrutura de dados, capaz de extrair o aproveitamento 

económico da informação digital gerada pelos cidadãos europeus. A ideia é que o “petróleo do 

século XXI” seja refinado e valorizado na Europa, por consórcios europeus de empresas, em vez 

de ser transferido sem contrapartida para gigantes americanos ou asiáticos. O Gaia-X tem uma 

arquitetura aberta, em que empresas e instituições portuguesas podem seguramente participar. 

 

Energia e Mobilidade 

Em poucos países estarão os desafios energéticos e ambientais tão interligados como na 

Alemanha, e a resposta ao reconhecido atraso poderá ser disruptiva para algumas indústrias 

incumbentes. 

A Alemanha precisa de descarbonizar a sua economia, porque continua a depender do carvão e 

hidrocarbonetos numa percentagem elevada. Daí a aposta no hidrogénio, onde, mais do que 

tudo, ambiciona colocar-se na dianteira tecnológica. Tem mercado para o H2, desde logo nas 

indústrias química, siderúrgica, utilities e transporte, havendo espaço para parcerias 
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tecnológicas com empresas portuguesas, numa fileira que na Alemanha ainda é considerada 

como estando em fase-piloto. 

Por outro lado, a indústria automóvel procura a transição indolor da propulsão a diesel para a 

mobilidade elétrica, ao mesmo tempo que evolui para modelos de partilha e sonha com a 

condução autónoma. As oportunidades são aqui mais extensas, desde a valorização do lítio para 

refinação e produção de baterias, à fileira de componentes automóvel, e terminando na rede 

de carregamento, para além de toda a vertente de TIC. 

 

Saúde 

Setor que provou a sua robustez e transcendência no contexto da pandemia COVID-19. Surgem 

como oportunidades mais evidentes os dispositivos médicos e consumíveis hospitalares, num 

momento em que na Europa se assiste a uma tomada de consciência sobre a importância de 

cadeias de fornecimento de proximidade. As centrais de compra hospitalares alemãs são de 

grande dimensão, com elevado padrão de exigência, mas haverá agora abertura a aliviar na 

pressão sobre o preço, à procura de alternativas fiáveis e inovadoras, aos fornecedores 

tradicionalmente asiáticos. 

Também na telemedicina, sempre que a barreira linguística não seja crítica, existem 

oportunidades crescentes. 

Fonte: AICEP 
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7. RETALHO 
ALIMENTAR 
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7. RETALHO ALIMENTAR 

 

Com 83 milhões de consumidores, o retalho alimentar na Alemanha é o maior a nível europeu, 

mais pela dimensão da população e do poder de compra acima da média, e não tanto pelo gasto 

individual. 

De acordo com a Nielsen, a faturação das empresas de retalho alimentar representou 242 mil 

milhões € em 2017. Já a autoridade estatística nacional indica, para o mesmo período, 198 mil 

milhões €, desagregados entre alimentos (154 mil milhões €), bebidas não alcoólicas (20 mil 

milhões €) e bebidas alcoólicas (24 mil milhões €). 

Ao longo dos últimos 26 anos o mercado não cresceu, uma vez que a taxa anual composta foi 

de 1,5% em termos nominais, abaixo da inflação média no período. Apesar do aumento do 

rendimento disponível dos alemães, o mercado não cresce há mais de 25 anos. 

O mercado alemão, tradicionalmente um grande produtor de alimentos, é mais conhecido pelas 

suas cadeias de supermercados do que pelas marcas de alimentos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

50 
 

 

 

 
Fonte: Statistisches Bundesamt, 2018, valores nominais; AICEP 

 

Apesar da consolidação do setor a que se assistiu durante estas décadas, com um mercado com 

níveis de concentração elevados na oferta, não deixa de haver um ambiente de elevada 

competição. Basta recordar que foi na Alemanha que surgiram os conceitos de hard-discount. 

 

Nível de preços 

O ambiente altamente competitivo no retalho alimentar alemão e uma eficiente logística fazem 

com que o nível de preços se situe entre os mais baixos na Europa. As disparidades do poder de 

compra, os diferentes níveis salariais e os preços do imobiliário explicam variações de preços no 

retalho alimentar, que podem ser substanciais, entre localidades. Diversas fontes, como a 

Numbeo – www.numbeo.com e a Expatistan – www.expatistan.com indicam que, em 2018, as 
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categorias de Alimentação ou Higiene Pessoal custavam em Berlim cerca de 20% acima do que 

se verificava em Lisboa. 

 

A repartição do retalho: onde gastam os alemães? 

A repartição da despesa familiar é característica de um perfil conservador, onde sobressai, por 

exemplo, que o vestuário vale menos de metade do que a alimentação ou lazer e cultura. Estes 

são aspetos importantes para entender que a propensão ao consumo é mais moderada do que 

em Portugal. 

 
Fonte: Statista, 2018; AICEP 

 

Ao longo de 50 anos, as despesas em bens de consumo tradicionais, como é o caso da 

alimentação, moda e casa não cresceram. 

Convém assinalar que o consumidor alemão parece não atribuir muita importância à 

alimentação, consagrando-lhe uma parte reduzida do orçamento familiar quando comparado 

com a generalidade dos países europeus. Basta referir que, apesar de o rendimento familiar 

disponível ser o dobro do português, a parcela do orçamento dedicada à alimentação consegue 

ser ligeiramente inferior. A explicação imediata será a de uma gastronomia pouco elaborada, 

maior frugalidade e um nível de preços muito competitivo devido à logística e à concorrência. 

Conclusão: a alimentação não assume um cariz tão prioritário para os alemães, se comparado 

com países mediterrâneos ou países de idêntica riqueza. 
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A concentração da oferta 

O processo de consolidação do mercado começou há duas décadas e não dá sinais de abrandar. 

Foram fundamentalmente os pequenos lojistas, i.e. estabelecimentos individuais, a cederem 

quota de mercado às grandes cadeias. Os big five (Edeka, Rewe, Schwarz, Aldi e Metro; 

representam já 75% do retalho alimentar no mercado, sendo Aldi e Lidl (Schwarz) referências 

mundiais no hard-discount. É de assinalar a ausência de players estrangeiros, nomeadamente 

franceses, no retalho alimentar alemão. 

As marcas dos produtos podem ser de multinacionais, mas o retalho está em mãos nacionais. 

 

 
Fonte: Statista, Tradedimensions, 2018; AICEP 
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Fonte: Lebensmittelzeitung, 15 de março 2018; AICEP 
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Marcas mais populares 

 

 
Fonte: MDR-Werbung GmbH; IMK GmbH; 2018; AICEP 

 

Como seria de esperar, tem vindo a assistir-se a uma redução do número de estabelecimentos 

no retalho alimentar, devido ao recuo do número de estabelecimentos de retalho tradicional e 

do Cash & Carry de bebidas, ainda assim muito presentes na paisagem urbana alemã. No sentido 

inverso, apenas se deteta o crescimento das drugstores, lojas de pequeno formato ligadas a 

grandes grupos. 

 

 
Fonte: IRI, Statista; 2018; AICEP 

 

De acordo com previsões do valor de vendas por canal, é nas drugstores que se prevê maior taxa 

de crescimento, sendo que em valor absoluto, os maiores aumentos deverão continuar a 

verificar-se nos hard-discounters. 
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Previsão do valor de vendas por canal (mil milhões de euros) 

 

 
Fonte: IGD, Statista; 2018; AICEP 

 

Comparador de preços 

Dada a dimensão e segmentação do mercado, é difícil encontrar uma fonte que permita a 

comparação fiável de preços entre cadeias e localizações. Em todo o caso, existe um comparador 

que divulga, para os produtos de marca própria, os preços entre diversos concorrentes: 

www.discounter-preisvergleich.de  

Esta ferramenta permite constatar que nos artigos de marca própria, constantemente 

escrutinados, há um ajustamento quase automático entre concorrentes diretos, e uma 

semelhança evidente em preços, normalmente competitivos. 

 

Dados comportamentais do consumidor alemão 

O consumidor alemão faz compras de alimentos com elevada frequência, com um ticket médio 

baixo. 
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Fonte: GFK, 2017; AICEP 

 

 

 
Fonte: Nielsen, 2017; AICEP 

 

As modas podem evoluir, mas os hábitos dos consumidores dificilmente se alteram. Nunca é 

demais repetir que são as economias mais ricas que, por um lado souberam criar marcas 

mundiais, mas por outro onde mais se desenvolveram os conceitos low-cost, seguindo o mantra 

“é rico quem poupa não quem ganha”. 

Neste contexto, chama a atenção a importância que o consumidor alemão atribui à marca, ao 

mesmo tempo que orienta as suas escolhas pela otimização das promoções e campanhas. 
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Fonte: Inquerito, IfD Allensbach, 2017; AICEP 

 

Caracterização das principais empresas de distribuição alimentar 

 

EDEKA 

 

 Maior cadeia no mercado alemão, com 20,3% de quota de mercado em 2017 

 13 646 lojas, das quais 3 828 de hard discount; faturação total em 2017: 56 mil milhões 

de Euros 

 Estrutura de cooperativa, com sede social em Hamburgo 

 Empresas regionais com autonomia de gestão e de sourcing 

 Número elevado de proprietários independentes de lojas (sistema franchise) 

 Por região cerca 3-7 centros de distribuição, no total cerca de 30 em toda a Alemanha  

 Sócio da Alidis/Agenor (European Trade Alliance) 

 Nível de preços 5 a 10% mais elevado (non-mainstream categories) em comparação com 

os concorrentes 

 Opera no hard-discount através da Netto Marken Discount e Netto 



 

 

58 
 

 Sem presença relevante de marcas portuguesas 

 Presença relevante de produtos portugueses: Azeite marca própria 

 

LIDL 

 

 

 Grupo familiar com sede social em Neckarsulm 

 Dois tipos de formatos: lojas discount – LIDL; hipermercados -Kaufland 

 Lidl: 3 232 Lojas; Kaufland: 644 lojas; faturação total em 2017: 39,8 mil milhões de Euros 

 Focada no preço (5-10% abaixo da gama média), em franca expansão 

 Presença direta em mais de 20 países, entre eles Portugal 

 Sem presença relevante de marcas portuguesa 

 Presença relevante de produtos portugueses: azeite, vinho, pera-rocha, framboesas 

 

REWE 

 

 

 Estrutura cooperativa, sede social em Colónia 

 No total: 7 532 lojas; faturação total em 2017: 38,5 mil milhoes de Euros 

 6 centros regionais, uma região completamente independente: Rewe Dortmund  

 Estruturas modernas, menos lojas independentes (franchise) que Edeka 

 Convenience stores “Rewe-to-go” em locais especiais 

 Sócio da Coopernic (European Trade Alliance) 

 Operações no estrangeiro, na Europa Oriental 

 Explora os espaços de alimentares gourmet na cadeia de armazens “Karstadt” 
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 Marca de discount: Penny 

 Sem presença relevante de marcas portuguesas 

 Sem presença relevante de produtos portugueses 

 

ALDI 

 

 

 Grupo ao qual se deve a invenção do conceito de HARD DISCOUNT  

 4 140 lojas; faturação total em 2017: 30,5 mil milhões de Euros 

 Duas estruturas comercial e societariamente independentes (uma atua a Sul, com sede 

social em Essen; outra no Norte com sede social em Mühlheim/Ruhr): ALDI SÜD e ALDI 

NORD: 

 Aldi Nord opera com 35 centros de distribuição na Alemanha; Aldi Süd com 31 

 Nível de preço: -10% face à concorrência 

 Opera em 17 países, entre eles Portugal 

 Sem presença relevante de marcas portuguesas 

 Sem presença relevante de produtos portugueses 

 

METRO 

 

 

 Sociedade Anónima, sede social em Düsseldorf 

 Nº de lojas: 386; faturação total em 2017: 13,1 mil milhões de Euros 

 Hipermercados – “Real” e Cash and Carry (“Metro C&C”) 

 Grande diversificação da oferta, inovações em termos de tecnologia de comércio a 

retalho 

 Preços médios 

 Real: 6 centros de distribuição, Metro (C&C): 18 
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 Sem presença relevante de marcas portuguesas 

 Sem presença relevante de produtos portugueses 

 

Produtos alimentares gourmet 

Na Alemanha existem poucas cadeias de comércio a retalho de produtos alimentares gourmet. 

As mais importantes, são a Frische Paradies, a Butter Lindner e a Käfer Feinkost. 

 

FRISCHE PARADIES 

 

 

 9 lojas nos grandes centros urbanos da Alemanha, 1 loja na Áustria e 1 em Maiorca 

 Produtos de alta qualidade, relativamente caros 

 Desde 2015, faz parte do grupo suíço “Transgourmet”, com tendência de expansão na 

Alemanha 

 

BUTTER LINDNER 

 

 

 Opera em Berlim e Potsdam (34 lojas) e em Hamburgo (8 lojas) 

 Produtos gourmet e de convenience para gourmet 

KÄFER 
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 Detém restaurantes, fortes operações de catering (jogos olímpicos, mundiais de 

futebol) e 4 lojas em Munique 

 Vendas online e por catálogo 

 

GENUSS-GIPFEL 

Associação CORPUS-CULINARIO 

 

 

Existe no mercado um agrupamento relevante de lojas independentes de produtos alimentares 

gourmet, a associação “Corpus Culinário”. 

Conta atualmente com cerca de 100 sócios, sendo que cada um deles mantem a sua 

independência comercial e jurídica. Organiza, anualmente, uma feira interna de produtos 

gourmet (“Cimeira dos sabores”; https://www.corpus-culinario.de/genussgipfel-2019/ 

Bielefeld, que conta com cerca de 80 expositores e 600 participantes). 

 

Produtos alimentares biológicos 

A categoria de produtos alimentares biológicos foi a que mais cresceu nos últimos anos e, 

mesmo abrandando o ritmo em 2017, alcançou a “meta mágica” de 10 mil milhões de Euros 

(taxa de crescimento: 5,9% em comparação com 2016). 

Em 2017, as (grandes) cadeias de retalho alimentar aumentaram as vendas de produtos 

alimentares bio em 8,8%, o que corresponde a uma quota de 59% do total das vendas destes 

produtos no mercado. No mesmo ano, as cadeias especializadas em alimentares bio atingiram 

vendas de 2,91 mil milhões de Euros 

Fonte: “Bio-Branche 2018, Associação Alemã da Indústria Alimentar Ecológica BÖLW; outubro de 2018); AICEP 
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Comércio online 

Após compreensível resistência inicial, nas maiores cidades alemãs começaram a surgir sinais de 

que o comércio alimentar online está finalmente a despontar. Em pouco mais de dois anos, 

desde que entrou no mercado do retalho alimentar apenas fazendo uso do canal online, a 

Amazon atingiu vendas relevantes, levando a concorrência a reagir. 

Outras startups posicionaram-se com visibilidade, como é o caso da Hellofresh, também sem 

ligação ao comércio de loja aberta. Consoante as fontes, o comércio online representará entre 

1-3% das vendas de produtos alimentares, mas o que é facto é que é a categoria que mais cresce 

sendo aquela que mais facilmente poderá incorporar novas referências portuguesas, 

preferencialmente em marcas conhecidas. Embora com um valor relativamente modesto (1,6 

mil milhões de Euros), o comércio online de produtos alimentares representou, em 2017, um 

dos segmentos com o maior aumento no grupo de produtos FMSC – fastmoving consumer 

goods, atingindo uma taxa de crescimento de 20% (fonte: estudo HDE 2018). 
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Fonte: EcommerceDB, 2018; AICEP 

 

 
Fonte: Statista, inquérito 2018; AICEP 

 

Como vender? 

As principais cadeias de retalho oferecem uma diversidade crescente de produtos de marca 

própria e caracterizam-se por disponibilizar um número elevado de SKUs (Stock Keeping Unit) 

por superfície de venda, ou seja, abundante escolha de produtos, por norma, de alta qualidade. 

Para as categorias principais, ou produtos de marca própria, têm departamentos de compras 

nas sedes das referidas empresas. Não obstante, as estruturas regionais das cadeias Edeka e 

Rewe gozam de uma autonomia bastante elevada, de maneira a ajustar a oferta à procura 

regional. Nota-se, por exemplo, que na região rica da Baviera, geograficamente próxima de 

Itália, os produtos italianos são em muito maior número. Em muitos casos, nas categorias de 

nicho, com ampla oferta (como por exemplo, nos vinhos) ou In&Outs (promoções pontuais), as 

compras são feitas a distribuidores locais. 
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O número de importadores e distribuidores é extenso e deve ser olhado consoante a categoria. 

Sugestões a considerar: 

 privilegiar importadores/distribuidores locais para máxima penetração no mercado; 

 adaptar-se às exigências do cliente, entre elas entregas em pequenas quantidades; 

 centrar-se em produtos da mais alta qualidade e ecológicos; 

 verificar, antecipadamente, a competência técnica e cobertura nacional dos potenciais 

parceiros. 

Principais áreas de oportunidade: 

 fruta e legumes, sobretudo de origem biológica; 

 peixe e marisco fresco; 

 azeite; 

 queijos gourmet; 

 pescado em conserva ou congelado; 

 vinho; 

 bolachas; 

 refeições preparadas. 

Fontes de informação recomendadas: não existe muita informação pública disponível; apenas 

fontes pagas, como a Nielsen, a GfK e o Euromonitor. Para a identificação de potenciais clientes, 

nomeadamente importadores e distribuidores, recomendamos o portal “Wer liefert was?”, 

“Quem fornece o Quê?”, onde poderá pesquisar de acordo com categoria de produtos: 

www.wlw.de  

 

A reter 

 A Alemanha mantém-se um mercado focado no preço, embora com abertura duma 

franja crescente de consumidores a fazer o trade up para qualidade e statement cívico 

 São cada vez mais os consumidores que associam causas às decisões de compra. Muitas 

vezes “contra”: embalagens, alimentos geneticamente modificados, lactose, glúten. 

Outras vezes em prol de: comércio justo, vegans, animais criados ao ar livre, etc 

 As cadeias de hard discount não param de ganhar quota, em parte devido a tendências 

de trading up neste segmento, evoluindo para posicionamento soft discount. 

 O crescimento de produtos bio ou de comércio justo está a abrandar, muito embora a 

Alemanha represente o 2º maior mercado de produtos alimentares bio no mundo (a 

seguir aos EUA). 
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 Sociedade em ritmo acelerado e individualista, lares unipessoais: alimentam uma 

procura crescente de produtos alimentares convenience, ready-to-meal e de clean label 

foods. 

 Os consumidores apreciam cada vez mais informações sobre a origem e certificação dos 

produtos (traceability das mercadorias). 

 Plástico está out: regresso das compras a granel, em versão chique. 

 Aumento significativo da idade média dos consumidores; a quota de pessoas com mais 

de 65 anos em 2025 atingirá 24% do total dos consumidores relevantes. Estímulo ao 

incremento de consumo de produtos health ou suplementos alimentares. 

 As compras online começam a despontar, embora a partir de patamares absolutos 

relativamente modestos. 

 Cozinhas inteligentes tornam-se compradoras: o robot de cozinha Bimby tem acordos 

com a Hellofresh para fornecer cabazes de ingredientes ajustados às suas receitas. 

Foram lançados frigorificos da Samsung em que a porta é simultaneamente um “iPad” 

gigante, capaz de elaborar uma lista de compras orientada 

 

Alemanha é o maior e mais desafiante mercado europeu para os produtos alimentares que, 

numa perspetiva da oferta portuguesa, significa: 

 

Pontos Fortes 

 Oferta portuguesa de produtos diferenciada da alemã 

 Portugal começa a estar na moda 

 Descoberta da qualidade e autenticidade de produtos alimentares portugueses 

Pontos Fracos 

 Orçamento de marketing exigente 

 Rotulagem e comunicação em alemão 

 Indiferenciação face a Espanha e Itália 

Oportunidades 

 Maior mercado para produtos alimentares e bebidas 

 Estabilidade e previsibilidade de consumos em patamar elevado 

 Logística facilitada e boa cadeia de frio 

 Nichos de mercado com dimensão relevante 

 À boleia do sourcing: Lidl e Aldi em Portugal 
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 Procura de produtos bio e de produtos certificados 

 Entrar diretamente pelo online 

Ameaças 

 Hipersensibilidade ao preço, significando elevada elasticidade 

 Quotas elevadas do hard-discount 

 Interesse reduzido dos alemães pela gastronomia 

 Grossistas com implantação regional 

 Domínio turco no étnico low-cost 

 Concorrência extremamente forte 

 Mercado muito saturado; estruturas de distribuição altamente concentradas 

 

A Alemanha é o maior mercado do comércio a retalho a nível europeu, mais pela dimensão da 

população e pelo poder de compra acima da média, e não tanto pelo gasto individual. A riqueza 

e poder de compra concentram-se nos antigos estados ocidentais, em particular no Sul: Baviera 

(Munique), Bade-Vurtemberga (Estugarda), Renânia do Norte-Vestefália (Dusseldorf), Hesse 

(Frankfurt) e Hamburgo. Berlim é uma exceção a leste, sendo a maior cidade alemã, mas com 

um rendimento familiar inferior à mediana do país. 

 

Poder de compra na Alemanha 

 Em 2019, as vendas no comércio a retalho atingiram 544 mil milhões de euros (15 por 

cento do PIB); 

 A despesa familiar é própria de um perfil conservador onde sobressai, por exemplo, que 

o vestuário vale menos de metade do que a alimentação ou lazer e cultura. Por outro 

lado, as despesas para a alimentação são mais baixas que em muitos outros países 

europeus. A propensão ao consumo é mais moderada do que em Portugal; 

 No primeiro semestre de 2020, os efeitos da pandemia provocaram uma queda 

significativa do consumo no mercado. Acentuou-se de forma irreversível o declínio do 

retalho de rua, em especial o retalho não-especializado e os grandes armazéns; 

 A Associação Alemã do Comércio a Retalho (HDE) prevê o regresso à normalidade do 

volume de vendas até final do ano de 2020. 
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Empresas do Setor do Comércio a Retalho na Alemanha até 2021 

 

 
Fonte: Statistisches Bundesamt, Statista; AICEP 

 

Tendências atuais do comportamento do consumidor alemão 

 Crescimento da despesa com produtos alimentares (atualmente 13,9 por cento dos 

gastos totais), com ganho de aceitação de marcas brancas e crescimento da quota hard 

discount; 

 Preferência por produtos saudáveis, biológicos, regionais e até com propriedades 

imunológicas; 

 Procura crescente em produtos do-it-yourself de jardinagem, decoração de interiores e 

móveis; 

 Acentuada sensibilidade ao preço nos produtos da alta rotação, enquanto uma franja 

crescente de consumidores opta pelo trade up para qualidade, sustentabilidade e 

statement cívico; 

 Informação sobre a origem e certificação de produtos é essencial. Certificações (IFS; 

BRC; FSSC 22000) tornam-se (quase) obrigatórias para vendas às grandes cadeias 

alemãs; 

 Consolidação do retalho, com o online a conquistar as vendas perdidas no comércio 

tradicional. Processo adiantado no retalho não-alimentar e a merecer finalmente uma 

aceleração palpável no alimentar, por conta do efeito COVID; 
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 O online alimentar representará entre um e três por cento das vendas do total, mas é a 

categoria que mais cresce e aquela que mais facilmente poderá incorporar novas 

referências portuguesas, preferencialmente em marcas conhecidas. 
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8. POTENCIAIS 
IMPORTADORES/ 
DISTRIBUIDORES 
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8. POTENCIAIS IMPORTADORES/DISTRIBUIDORES 

 

8.1 

ALLWEX 
IMPORTADOR / DISTRIBUIDOR 

Responsável 

 

Nome Função 

ADAM MACIEJEWSKI Diretor 

Local Bremen 

Telefone +49 1735480967 

E-mail info@allwex.de  

Website https://allwex.de/  
   

Caracterização Importador de mel e produtos apícolas. 

Fileira Apicultura 

Produtos alvo Vários 

Observações 
A empresa comercializa vários produtos apícolas de alta 
qualidade: cera de abelha, geleia real, própolis, pólen de abelha e 
mel. 

 

8.2 

AMOREBIO 
IMPORTADOR / DISTRIBUIDOR / RETALHISTA 

Responsável 

 

Nome Função 

GERHARD HAMANN Diretor  

Local Ubstadt-Weiher 

Telefone +49 72519323879 

E-mail gh@amorebio.de  

Website https://www.amorebio.de/  
 

Caracterização Loja online de produtos biológicos 

Fileira Várias 

Produtos alvo Vários 

Observações 
A loja online tem uma grande variedade de produtos biológicos, 
desde chás, compotas, ervas aromáticas a produtos cosméticos 
de origem biológica. 

 

8.3 

ANDRETTA FRUCHTIMPORT 
IMPORTADOR / DISTRIBUIDOR 

 
Responsável 

Nome Função 
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CHRISTOPH SICK Vice-Diretor Executivo  

Local Estugarda-Wangen 

Telefone +49 7111681155 

E-mail quality@andretta-stuttgart.de  

Website http://www.andretta-stuttgart.de/  
 

Caracterização Importador de frutas e vegetais 

Fileira Várias 

Produtos alvo Vários 

Observações Importador de frutas e vegetais de quase 100 países. 

 

8.4 

BIOTROPIC 
IMPORTADOR / DISTRIBUIDOR 

Responsável 

 

Nome Função 

RONALD VIANEN Diretor 

Local Duisburg 

Telefone +49 203518760 

E-mail rvn@biotropic.com  

Website https://www.biotropic.com/  
 

Caracterização Produtor e importador de fruta e vegetais biológicos 

Fileira Várias 

Produtos alvo Fruta e vegetais biológicos 

Observações 

A empresa possui várias filiais, nomeadamente em Itália, Espanha, 
França e Holanda, onde tem contacto direto com produtores 
locais. O site encontra-se em alemão, inglês, espanhol, francês e 
italiano. 

 

8.5 

BURGER FRUCHIMPORT 
IMPORTADOR / DISTRIBUIDOR 

Responsável 

 

Nome Função 

KLAUS BURGER  
THOMAS BURGER 

Administradores 

Local Nuremberga 

Telefone Klaus Burger: +49 1728335111 
Thomas Burger: +49 172 8339111 

E-mail info@burger-fruchtimport.de  

Website https://www.burger-fruchtimport.de/start.html  
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Caracterização Importador de frutas e legumes 

Fileira Várias 

Produtos alvo Frutas e vegetais 

Observações 

A empresa fornece frutas de várias proveniências internacionais a 
grossistas e retalhistas de toda a região de Nuremberga. De notar que 
é dado muito valor à produção biológica, é feito um controlo de 
qualidade por especialistas independentes e externos à empresa. 

 

8.6 

CASA DOS SABORES 
IMPORTADOR / DISTRIBUIDOR / RETALHISTA 

Responsável 

 

Nome Função 

BRUNO MIRANDA Sócio-Gerente 

Local Munique 

Telefone +49 8954047150 

E-mail info@casadossabores.de  

Website https://www.casa-dos-sabores.de/  
 

Caracterização Importador de produtos portugueses 

Fileira Várias 

Produtos alvo Vários 

Observações 

Mercearia de produtos portugueses, com estabelecimento físico 
e loja online. Tem uma grande variedade de produtos, 
nomeadamente vinhos, cafés, queijos, bebidas espirituosas e 
mercearia variada. 

 

8.7 

DÉLICE FOODS 
IMPORTADOR / DISTRIBUIDOR 

Responsável 

 

Nome Função 

JAHANGIR KHODAGHOLI Diretor Geral 

Local Hamburgo  

Telefone +49 17622984480 

E-mail jkh@acron-invest.com  
business@delicefood.de  

Website http://delicefood.de/  
 

Caracterização Importador de produtos mediterrânicos. 

Fileira Várias 

Produtos alvo Vários 
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Observações 
Importador de produtos agroalimentares mediterrânicos: azeites, 
queijos, azeitonas e pimentos de conserva, ervas desidratadas entre 
outros produtos portugueses, espanhóis, italianos e gregos. 

 

8.8 

ECOFIT BIOFRUCHTIMPORT 
IMPORTADOR / DISTRIBUIDOR 

Responsável 

 

Nome Função 

CLAUS SCHLOSSER Diretor 

Local Estugarda 

Telefone +49 7115208790 

E-mail verkauf@ecofit.bio  

Website https://ecofit-biofrucht.de/  
 

Caracterização Importador de frutas e vegetais biológicos 

Fileira Várias 

Produtos alvo Frutas e vegetais de produção biológica 

Observações 

A empresa dedica-se totalmente à produção orgânica regional, que é 
complementada por importações de outros pontos do mundo, 
nomeadamente da Europa do Sul. Trabalham em parceria com 
produtores orgânicos locais e mundiais. Os seus principais produtos são 
frutas e vegetais orgânicos, comercializam também frutas e vegetais 
lavados e cortados prontos a consumir e ainda kimchi de vegetais. 

 

8.9 

EUROHONIG 
IMPORTADOR / DISTRIBUIDOR 

Responsável 

 

Nome Função 

KARL D. SÖHLEMANN Administrador 

Local Bayern 

Telefone +49 8196934646 

E-mail eurohonig@t-online.de  

Website https://www.eurohonig.de/  

 

Caracterização Importador de mel e produtos apícolas. 

Fileira Apicultura 

Produtos alvo Mel 

Observações 
A empresa comercializa uma grande variedade de produtos 
apícolas tradicionais e inovadores. Importa sobretudo de 
Portugal, Espanha e Itália; também com loja online. 
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8.10 

FLORAPHARM 
IMPORTADOR / PRODUTOR / 

DISTRIBUIDOR 
Responsável 

 

Nome Função 

ULRICH BEUERLE Diretor 

Local Schesslitz 

Telefone +49 954294120 

E-mail einkauf@florapharm.de  

Website https://www.florapharm.de/  

 

Caracterização Importador e produtor de chás. 

Fileira Plantas Aromáticas e Medicinais 

Produtos alvo Chás 

Observações 
No site pode encontrar-se uma grande variedade de chás disponíveis. A 
Florapharm também fornece outras empresas de chá e tem ainda uma 
marca própria a "Floragold". 

 

8.11 

FRIHOL 
IMPORTADOR / DISTRIBUIDOR 

Responsável 

 

Nome Função 

GERHARD FRIETSCH Administrador 

Local Bühl-Oberbruch 

Telefone +49 722398480 

E-mail info@frihol.de  

Website http://www.frihol.de/  
 

Caracterização Importador de cogumelos frescos e desidratados 

Fileira Cogumelos 

Produtos alvo Cogumelos 

Observações 
A Frihol trabalha com pequenos produtores locais ou internacionais de 
cogumelos de produção e selvagens, através de cogumelos frescos e 
cogumelos desidratados. 

 

8.12 

FÜRSTEN-REFORM 
IMPORTADOR / DISTRIBUIDOR 

Responsável 

Nome Função 
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THOMAS HEBESTEDT Diretor Compras 

Local Braunschweig 

Telefone +49 530792000 

E-mail th.hebestedt@fuersten-reform.de  

Website https://www.bihophar.de/  
 

Caracterização Produtor e importador de mel e outros produtos apícolas. 

Fileira Apicultura 

Produtos alvo Mel 

Observações 
A empresa comercializa uma grande variedade de tipos de mel e de 
vários países; tem loja online. 

 

8.13 

GALKE 
IMPORTADOR / DISTRIBUIDOR 

Responsável 

 

Nome Função 

WALDEMAR KRUGER Diretor Compras 

Local Bad Grund 

Telefone +49 532786810 

E-mail we@galke.com  

Website https://www.galke.com/  
 

Caracterização Importador de produtos alimentares de gama biológica. 

Fileira Plantas Aromáticas e Medicinais 

Produtos alvo Plantas Aromáticas e Medicinais 

Observações 
Importador de ervas aromáticas, plantas medicinais e outras matérias-
primas vegetais de gama biológica. 

 

8.14 

HERBATHEK 
IMPORTADOR / DISTRIBUIDOR / RETALHISTA 

Responsável 

 

Nome Função 

JENS JAKOB Diretor 

Local Berlim 

Telefone +49 3025797021 

E-mail j.jakob@herbathek.com  

Website https://www.herbathek.com/  
 

Caracterização Loja online de plantas aromáticas e medicinais 
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Fileira Plantas Aromáticas e Medicinais, Apicultura, Cogumelos 

Produtos alvo Plantas Aromáticas e Medicinais e chás 

Observações 
Loja online e física situada em Berlim de plantas aromáticas, medicinais 
e chás. A maior parte das plantas aromáticas e medicinais vêm de Itália 
e França. 

8.15 

JOSEF ZINK 
IMPORTADOR / DISTRIBUIDOR 

Responsável 

 

Nome Função 

HANS CHRISTIAN KIST Administrador Executivo 

Local Bühl-Vimbuch 

Telefone +49 722398620 

E-mail hck@feinkost-zink.de  

Website http://feinkost-zink.servicebund.de/  
 

Caracterização Importador e grossista de alimentos de alta qualidade 

Fileira Várias 

Produtos alvo Vários 

Observações 
Importador e distribuidor de frutas e vegetais, carnes e bebidas. 
Organizam também workshops para clientes, feiras de negócios e 
eventos especiais. 

8.16 

MAIENFELSER NATURKOSMETIK 
IMPORTADOR / PRODUTOR / DISTRIBUIDOR 

Responsável 

 

Nome Função 

HP LINDENMANN Administrador 

Local Maienfels 

Telefone 
+49 79452582                                                                                                                 
TM: +49 15152255504 

E-mail 
info@maienfelser-naturkosmetik.de  
maienfelser-naturkosmetik@t-online.de  

Website https://maienfelser-naturkosmetik.de/Bluetenwasser-N-R  

 

Caracterização Produtor e distribuidor de óleos essenciais e cosméticos. 

Fileira Várias 

Produtos alvo Vários 

Observações 
O site dispõe de loja online com todos os produtos e as suas 
propriedades.  Têm óleos essenciais, perfumes naturais, cosméticos, 
mel, chás e cafés, entre outros. 

8.17 

R&F IMPORTADOR / DISTRIBUIDOR 



 

 

77 
 

Responsável 

 

Nome Função 

KURT REINCKE Diretor 

Local Hamburgo 

Telefone +49 4036966720 

E-mail k.reincke@reincke-fichtner.de  

Website https://www.reincke-fichtner.de/  
 

Caracterização 
Importador de matérias-primas para aditivos alimentares e 
farmacêuticos. 

Fileira Plantas Aromáticas e Medicinais 

Produtos alvo Óleos essenciais 

Observações 

É um conhecido fornecedor de matérias-primas para serem utilizadas em 
aditivos alimentares, produtos farmacêuticos, fragâncias e cosméticos. 
Tem uma grande variedade de produtos, desde óleos essenciais a óleo-
resinas. 

8.18 

RAPUNZEL 
IMPORTADOR / DISTRIBUIDOR / RETALHISTA 

ONLINE 
Responsável 

 

Nome Função 

JOSEPH WILHELM  
MARGIT EPPLE ANDREAS WENNIN 

Administradores 

Local Legau 

Telefone +49 83305290 

E-mail info@rapunzel.de  

Website http://www.rapunzel.de  
 

Caracterização Importador e produtor de produtos biológicos 

Fileira Figo da Índia, Plantas Aromáticas e Medicinais 

Produtos alvo Produtos biológicos 

Observações 

Trata-se de uma empresa líder na produção de produtos orgânicos na 
Europa. Os principais produtos são pastas de frutos secos, frutas 
desidratadas, muesli, massas, óleos de cozinha, chocolate, café e óleos 
essenciais. 

8.19 

RUNGIS EXPRESS 
IMPORTADOR / DISTRIBUIDOR 

Responsável 

Nome Função 

CHRISTOPH SCHLOSSAREK Diretor Compras  

Local Meckenheim 
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Telefone 
+49 2225883185 
+49 15115112286 

E-mail christoph.schlossarek@rungisexpress.com  

Website http://www.rungisexpress.com  

 

Caracterização Importador e grossista para alimentos de alta qualidade 

Fileira Várias 

Produtos alvo Vários 

Observações 

A Rungis Express é uma marca estabelecida no canal HORECA como uma 
das maiores empresas comerciais de produtos alimentares de alta 
qualidade, entre os quais carne, peixe, cogumelos, frutos, legumes, etc. 
Tem uma representação em Portugal/Espanha e é possível visitar o site 
em português. 

8.20 

SANTOS IMPORT 
IMPOIRTADOR / DISTRIBUIDOR / RETALHISTA 

Responsável 

 

Nome Função 

JOSÉ SANTOS Sócio-Gerente 

Local Nuremberga 

Telefone +49 911364644 

E-mail santos-import@t-online.de  

Website https://www.facebook.com/Santosimport/  

 

Caracterização Importador de produtos ibéricos. 

Fileira Várias 

Produtos alvo Vários 

Observações Importador, distribuidor e retalhista de produtos alimentares ibéricos. 
8.21 

SCHWARZWALD IMPORT EXPORT 
IMPORTADOR / DISTRIBUIDOR / RETALHISTA 

Responsável 

 

Nome Função 

ROSA CARVALHO  
JORGE CARVALHO 

Administradores 

Local Wolfach 

Telefone 
+49 7834 8644968 
+49 15753597531 

E-mail georgecarvalho@live.com.pt  

Website https://www.schwarzwaldimport-export.de/  
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Caracterização Importador de produtos portugueses 

Fileira Várias 

Produtos alvo Vários 

Observações 
Importador de produtos portugueses como vinhos, bebidas espirituosas, 
azeites, cafés, queijos, enchidos, entre outros (o site está em Português 
e Alemão). 

8.22 

SULPORTUGAL 
IMPORTADOR / DISTRIBUIDOR / RETALHISTA 

Responsável 

 

Nome Função 

JOSÉ SEQUEIRA Administrador 

Local Hamburgo 

Telefone +49 40751441 

E-mail js@sulportugal.de  

Website http://www.sulportugal.de/  
 

Caracterização Importador de produtos mediterrânicos. 

Fileira Várias 

Produtos alvo Vários 

Observações 

Importador, grossista e retalhista de produtos alimentares ibéricos; 
trata-se de um dos maiores importadores de produtos portugueses e 
espanhóis da Alemanha. Importam diretamente de produtores, sem 
intermediários e todo o tipo de produtos alimentares. Tem um 
supermercado Cash & Carry no centro de Hamburgo e um café. 

8.23 

WEINKONTOR FREUND 
IMPORTADOR / DISTRIBUIDOR 

Responsável 

 

Nome Função 

DR. ROLF FREUND                                                                                                              
DIRK RÖHRIG Administradores 

Local Borgholzhausen 

Telefone +49 542595460 

E-mail kontakt@weinkontor-freund.de  

Website https://www.weinkontor-freund.de  
 

Caracterização Importador de bebidas e produtos gourmet 

Fileira Medronho e Apicultura 

Produtos alvo Medronho e Apicultura 

Observações 
Importador de vinhos e produtos gourmet provenientes de Espanha, 
Portugal, Itália, França, Alemanha e Áustria. Os principais produtos são 
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vinhos, bebidas espirituosas, mel, especiarias, azeites, doces e 
chocolates. 

8.24 

WILD FLAVOURS 
IMPORTADOR / DISTRIBUIDOR 

Responsável 

 

Nome Função 

MARTIN STEINMANN Diretor Financeiro 

Local Bremen 

Telefone +49 62217990 

E-mail info@wild.de  

Website https://www.wildflavors.com  
 

Caracterização 
Importador e produtor de ingredientes para a indústria alimentar e de 
bebidas 

Fileira Figo da Índia, Plantas Aromáticas e Medicinais 

Produtos alvo Ingredientes naturais para a indústria alimentar e de bebidas. 

Observações 
A Wild Flavours é líder mundial de ingredientes naturais para a indústria 
alimentar e de bebidas em todo o mundo. Tem um vasto portfólio de 
ingredientes naturais como preparados de fruta e extratos de fruta. 

8.25 

WILK GOURMET GROUP 
IMPORTADOR / DISTRIBUIDOR 

Responsável 

 

Nome Função 

FRANK WILK 
HEIDEMARIE WILK 

HENNING WILK 
Administradores 

Local Höxter 

Telefone +49 527197850 

E-mail service@wilk-gourmetgroup.de  

Website http://www.wilk-gourmetgroup.de/  
 

Caracterização Importador e distribuidor de produtos gourmet 

Fileira Várias 

Produtos alvo Vários 

Observações 

Importador e distribuidor de produtos gourmet, como plantas 
aromáticas, mel, chás, chocolates, doces, bebidas espirituosas, entre 
outros. Importa de todo o mundo e tem uma grande variedade de 
produtos na loja online (sem preços). 
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NEGÓCIOS 
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9. CULTURA DE NEGÓCIOS 

 

A Alemanha é um dos maiores mercados do mundo, o primeiro parceiro comercial para muitos 

países e, seguramente, o mercado mais importante dentro da União Europeia (UE). A Alemanha 

apresenta dificuldades de entrada e não faltam exemplos de multinacionais e de 

empreendedores que não foram capazes de se implantar no mercado. 

 

Se pretende fazer negócio na Alemanha, não basta visitar rapidamente o mercado e esperar que 

todas as portas se abram. O mercado é muito específico e exige um verdadeiro empenho. Todos 

querem estar presentes na Alemanha, e vai ser difícil convencê-los de que, realmente, eles 

precisam dos seus produtos se já possuem algo semelhante. 

 

Acima de tudo, evite vender produtos desenvolvidos recentemente e que não tenham sido 

devidamente testados. Evite os manuais de instruções escritos em inglês ou num alemão fraco. 

Muitos alemães apenas dominam a sua língua natal, e embora seja possível “desenrascar-se” 

com o inglês, ao entrar no mercado com brochuras, manuais e ofertas, nesta língua, vai colocar-

se numa situação desvantajosa relativamente a empresas que abordam o mercado com um 

domínio da língua alemã. Convém recordar que a abertura da Europa a leste possibilitou, a um 

grande número de novas economias, o acesso ao mercado alemão. Se, por exemplo, visitar a 

Polónia ou a República Checa facilmente perceberá, ao passar a fronteira, que o alemão é a 

primeira língua estrangeira falada. 

 

Caso opte por produzir brochuras, evite o erro mais comum de traduzir as já existentes para 

alemão. As brochuras devem ser pensadas em alemão e não simplesmente traduzidas. Inspire-

se no material realizado pelas empresas alemãs concorrentes e recorra a uma empresa de 

tradução especializada. Assegure-se que esta empresa é mesmo especializada, pois é vulgar 

aparecerem no mercado traduções de muito má qualidade. O ideal será recorrer a um tradutor 

que possua o alemão como língua materna. 

 

O comprador alemão - e tenha em conta que a Alemanha é um país de compradores, existindo 

numa mesma empresa compradores especializados em cada tipo de produto, é confrontado 

diariamente com uma abundância de ofertas, tanto nacionais como internacionais, e terá 

tendência a rejeitar as propostas que não incluem toda a informação considerada necessária ou 
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cuja análise obrigará a algum esforço. O conteúdo da documentação deve ser claro, sistemático, 

preciso e detalhado. Os alemães valorizam a honestidade e a objetividade, e gostam de 

exemplos. 

 

Enquanto, em muitos países, um fornecedor pode ser escolhido rapidamente e todos os 

detalhes e consequências serem posteriormente analisados, na Alemanha é mais provável que 

todos os detalhes sejam minuciosamente escalpelizados antes de ser tomada qualquer decisão.  

 

Os alemães tomam as decisões no final de um processo lento e exaustivo, com base num 

extenso trabalho de pesquisa, o que faz com que uma vez tomada uma decisão, se mantenham 

firmes e inflexíveis. Seja cuidadoso, pois alterar planos depois de iniciada uma relação comercial 

pode enervar o seu parceiro. 

 

Um dia típico de trabalho na Alemanha começa mais cedo do que na maioria dos outros países 

e termina também mais cedo. Assim, é muito provável que não consiga contactar alguém no 

escritório depois das 16H00, e por isso todos os negócios importantes devem ser agendados 

para bem mais cedo. Às 16H00 o seu contacto na Alemanha estará já mentalmente a preparar-

se para sair. As tardes de sexta-feira são ainda mais problemáticas, dado que em muitas 

empresas praticamente já não se encontra ninguém.  

 

A forma mais comum de abordagem ao mercado começa pela participação numa feira, onde se 

efetuam alguns contactos, regressando posteriormente a Portugal. Com efeito, 2/3 dos salões 

líderes mundiais são realizados na Alemanha e seis das dez maiores sociedades de parques de 

exposições localizam-se no país. As grandes cidades de feiras são Hannover, Frankfurt, 

Dusseldorf, Colónia e Munique. 

 

O passo seguinte, e que permite uma melhor implantação no mercado, é a angariação de um 

agente ou de um distribuidor local. A ideia é testar os produtos da empresa no mercado de uma 

forma relativamente económica. A dificuldade reside em encontrar a pessoa adequada.  

 

Quando contactar os agentes ou distribuidores alemães já deverá ter feito o seu trabalho de 

casa. Deve ter preparado informação aceitável, preferencialmente em alemão, brochuras e 
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listas de preços em Euro. Os preços devem ser calculados para entrega de mercadorias no 

cliente, dado que só as grandes empresas estão acostumadas a trabalhar com preços Ex-Works. 

 

Ao celebrar um acordo com um agente alemão convém ter em atenção que a lei alemã é mais 

favorável ao agente do que a lei portuguesa, apesar dos movimentos que tentam unificar a lei 

de agência dentro da UE. É uma matéria complexa e deve ser procurado o aconselhamento de 

um profissional. Realizar esforços para encontrar o parceiro adequado é fortemente 

recomendável, e é crucial que o contrato de agência seja bem preparado. Na Alemanha, a 

legislação específica a este tema encontra-se detalhada no livro HGB – Handelsgesetzbuch. 

 

Não há nenhuma regra rígida em termos de pagamento, mas, a forma de pagamento mais 

frequente é a transferência bancária. É aconselhável a abertura de uma conta num banco 

alemão. Deve evitar-se o recebimento de pagamentos por cheque. Se, por exemplo, um 

importador alemão enviar um cheque ao fornecedor português para pagamento de mercadoria 

enviada para a Alemanha, no caso de o cheque vir devolvido pelo banco, por falta de provisão, 

vai ser muito difícil obter a cobrança desse cheque por via judicial. Na Alemanha, para poder 

reclamar a falta de provisão, o cheque tem de ser apresentado ao banco emissor no prazo de 8 

dias, o que tratando-se de pagamentos por cheque enviados para Portugal raramente acontece. 

Findo este prazo, a empresa portuguesa terá de recorrer aos tribunais, envolvendo-se num 

processo, normalmente, dispendioso e demorado. 

 

No intercâmbio comercial entre parceiros é importante, para os fornecedores, garantir a 

propriedade da mercadoria fornecida até estar totalmente paga e/ou ver garantida a seu favor 

a dívida do parceiro comercial relativa a mercadorias ou serviços. Na Alemanha, a transferência 

de propriedade só se efetua durante a entrega das mercadorias ou, no caso da existência de 

uma cláusula de reserva de propriedade, depois de paga a fatura. 

 

A Alemanha é, para muitas áreas de negócio, um mercado saturado, com uma concorrência 

muito forte por parte das empresas locais e estrangeiras. O custo de acesso ao mercado alemão 

é elevado, mas é um problema comum a todos os recém-chegados. No entanto, oferece uma 

situação relativamente confortável a todos os que conseguem ultrapassar os problemas iniciais 

e obtêm sucesso. Segundo a nossa experiência, a criação de um negócio próspero não depende 

unicamente dos recursos financeiros - as grandes empresas cometem os mesmos erros que as 
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pequenas. É mais uma questão de ser capaz de compreender as necessidades do mercado e de 

como oferecer as potencialidades específicas da sua empresa. Um negócio de sucesso, na 

Alemanha, necessita de uma estratégia de longo termo, um planeamento mínimo de 2 anos,  

 

inputs financeiros razoáveis e uma gestão disposta a assumir um papel ativo no 

desenvolvimento do negócio. Considerando estes fatores, a Alemanha ainda é um bom 

mercado, oferecendo boas oportunidades e clientes relativamente fiéis. 

 

Recomendações de negociação 
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10. CONDIÇÕES LEGAIS DE ACESSO AO MERCADO 

 

A Alemanha, como membro da União Europeia (UE), é parte integrante da União Aduaneira, 

caracterizada, essencialmente, pela livre circulação de mercadorias e pela adoção de uma 

política comercial comum relativamente a países terceiros. 

O Mercado Único, instituído em 1993 entre os Estados-membros da UE, criou um grande espaço 

económico interno, traduzido na liberdade de circulação de bens, de capitais, de pessoas e de 

serviços, tendo sido suprimidas as fronteiras internas aduaneiras, fiscais e técnicas. 

Deste modo, as mercadorias com origem na UE ou colocadas em livre prática no território 

comunitário (isto é, que sejam provenientes dos Estados terceiros em relação às quais forem 

pagos os direitos aduaneiros e que tenham cumprido as formalidades de importação) 

encontram-se isentas de controlos alfandegários, sem prejuízo, porém, de uma fiscalização no 

que respeita à respetiva qualidade e características técnicas. 

Neste contexto, a rede SOLVIT é um mecanismo criado pela União Europeia para resolver 

problemas entre os Estados-membros resultantes da aplicação incorreta das regras do Mercado 

Único, evitando-se, assim, o recurso aos tribunais. 

A União Aduaneira implica, para além da existência de um território aduaneiro único, a adoção 

da mesma legislação neste domínio – Código Aduaneiro Comunitário (CAC) – que estabelece as 

normas e os procedimentos gerais relativos às importações e exportações de mercadorias entre 

a UE e os países terceiros, bem como a aplicação de iguais imposições alfandegárias aos 

produtos provenientes do exterior – Pauta Exterior Comum (PEC) / TARIC – Integrated 

Community Tariff. 

Importa referir que com o objetivo de melhorar os controlos aduaneiros, agilizar as formalidades 

de desalfandegamento, simplificar os regimes aduaneiros económicos, facilitar o comércio 

através da garantia de um elevado nível de segurança nas fronteiras, entre outros desígnios de 

modernização, foi publicado um novo Código Aduaneiro da União, que entrou em vigor a 30 de 

Outubro de 2013, sendo que a maioria das suas disposições só teve aplicação a partir de 1 de 

maio de 2016, segundo o Regulamento de Execução (UE) n.º 2016/481, que revoga o 

Regulamento n.º 2913/92, anterior CAC, bem como do Regulamento n.º 2454/93, que fixava as 

respetivas disposições de aplicação. 

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). 
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A PEC baseia-se no Sistema Harmonizado de Designação e Codificação de Mercadorias (SH), 

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, há também lugar ao pagamento do Imposto sobre o Valor 

Acrescentado – IVA (Value Added Tax – VAT). A maioria dos produtos (e serviços) é tributada à 

taxa normal de 19%, existindo, igualmente, uma taxa reduzida (7%) aplicável a determinados 

serviços (ex.: transporte público local; hotelaria e eventos culturais e desportivos), a bens de 

primeira necessidade (principalmente géneros alimentícios e produtos agrícolas) e publicações 

(livros e jornais). 

Sobre o IVA na Alemanha é possível aceder, igualmente, à informação disponibilizada nos 

seguintes links – Avalara VATLive 2017 – European Union VAT Compliance and Rates / EY 2017 

– Worldwide VAT, GST and Sales Tax Guide – Germany. 

Importa, ainda, considerar o facto de determinados produtos se encontrarem submetidos a 

Impostos Especiais de Consumo, a taxas variáveis, que incidem sobre a respetiva produção, 

detenção, circulação e introdução no consumo, como é o caso das bebidas alcoólicas, do tabaco, 

do café e de alguns produtos petrolíferos (Excise Duties). 

Os interessados podem aceder a informação sobre os impostos e taxas na UE (Taxation and 

Customs Union), no Portal Europa, onde podem consultar a publicação VAT Rates Applied in the 

Member States of the European Union (January 2017), bem como Excise Duty Rates Applicable 

in the European Union (July 2016): Alcoholic Beverages; Energy Products and Electricity; 

Manufactured Tobacco. 

Fonte: AICEP 
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11. FEIRAS 
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11. FEIRAS 

 

ANUGA 

Produtos Alimentares e Bebidas 

 

 

 

Colónia  

https://www.anuga.com/  

Próxima data: 2021 – 9 a 13 de outubro 

 

ISM 

Doces e Biscoitos 

 

 

 

Colónia 

https://www.ism-cologne.com/  

Próxima data: 2022 – 30 de janeiro a 2 de fevereiro 
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BIOFACH 

Produtos orgânicos 

 

 

 

Nuremberga 

https://www.biofach.de/  

Próxima data: 2022 – 15 a 18 de fevreiro 

 

FRUIT LOGISTICA 

Frutas e legumes 

 

 

 

Berlim 

https://www.fruitlogistica.com/  

Próxima data: 2022 – 9 a 11 de fevereiro 
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12. CONTATOS 
UTEIS 
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12. CONTATOS UTEIS 

 

AICEP 

 

 http://www.portugalglobal.pt/   

 Avenida 5 de Outubro, 101; 1050-051 Lisboa 

 GPS: 38.7384396, -9.1483397 

 E: aicep@portugalglobal.pt  

 T: 217 909 500 

 

 

AIP 

 

 

• www.aip.pt  

 Praça das Indústrias; 1300-307 Lisboa 

 GPS: 38.699527, -9.182787 

 E: geral@aip.pt  

 T: 213 601 021 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

94 
 

NERBE/AEBAL 

 

Gabinete de Apoio à Internacionalização 

 www.nerbe.pt  

 Rua Cidade de S. Paulo; 7801-904 Beja 

 E: nerbe@mail.telepac.pt 

 T: 284 311 350 

 

 

CÂMARA DE COMÉRCIO E INDÚSTRIA LUSO-ALEMÃ 

 

 

 Avenida da Liberdade 38/2; 1269-039Lisboa 

 T: 213 211 200 

 F: 213 467 150 

 M: infolisboa@ccila-portugal.com  

 W: https://www.ccila-portugal.com/pt/  

 

EMBAIXADA DA REPÚBLICA FEDERAL DA ALEMANHA EM PORTUGAL 

 

 

 Campo dos Mártires da Pátria 38; 1169-043 Lisboa 

 T: 218 810 210 
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 F: 218 853 846 

 W: https://lissabon.diplo.de/pt  

 

EMBAIXADA DE PORTUGAL NA ALEMANHA 

 

 

 Zimmerstraβe 56; D-10117 Berlin 

 T: (+49) 30 59 00 63 500 

 M: berlim@mne.pt 

 W: https://berlim.embaixadaportugal.mne.gov.pt  

 

DELEGAÇÃO AICEP BERLIM 

 

 Delegado: MIGUEL CRESPO 

 Zimmerstraβe 56; D-10117 Berlin 

 T: (+49) 30 254 10 60 

 F: (+49) 30 254 10 69 

 M: aicep.berlin@portugalglobal.pt  

 

A AICEP disponibiliza no seu site uma longa lista de Operadores Logísticos habilitados para as 

exportações para a Alemanha, com informação sobre: 

 Nome 

 Endereço 

 Telefone 

 Email 

Esta lista pode ser consultada em: 

 https://www.portugalglobal.pt/PT/Internacionalizar/logisticaglobal/Europa/Alemanha

/Paginas/Alemanha.aspx  
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