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1. SÍNTESE DE PAÍS 
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Os Países Baixos (Nederland em neerlandês) estão localizados no noroeste da Europa, entre as 

latitudes aproximadas de 51° e 53° N e longitudes 4° - 7° E e são limitados a norte e a oeste pelo 

Mar do Norte, a leste pela Alemanha e a sul pela Bélgica. 

O país é dividido em duas partes principais pelos rios Reno (Rijn), Waal e Mosa (Maas). 

Ao longo da costa, que se estende por cerca de 800 km, há várias ilhas. A mais importante cadeia 

insular encontra-se a Norte (ilhas Frísias). Historicamente, a paisagem tem mudado 

consideravelmente, tanto por ação do homem, como por desastres naturais. Em 1134 uma 

tempestade criou o arquipélago da Zeeland, no sudoeste. O Zuiderzee foi criado por uma 

tempestade em 1287, que matou pelo menos 50 000 pessoas; esta massa de água encontra-se 

atualmente fechada graças à construção de um enorme sistema de diques, que se destina a 

evitar catástrofes, bem como a ganhar espaço ao mar, criando o lago IJsselmeer e dando a 

Amsterdão acesso direto ao mar. 

O clima dos Países Baixos é tipicamente um clima atlântico, temperado, húmido e ventoso, 

caracterizado por frequentes chuvas e alta variabilidade 

Um aspeto notável do país é o fato de ser extremamente plano. Cerca de metade do território 

fica a menos de 1 metro acima do nível do mar, e boa parte das terras está de facto abaixo do 

nível do mar - daí o nome "Países Baixos". O ponto mais alto, Vaalserberg, na fronteira sudeste, 

localiza-se a uma altitude de 321 m. Muitas áreas baixas estão protegidas por diques. Partes dos 

Países Baixos, inclusive quase toda a moderna província da Flevolândia, foram conquistadas ao 

mar. Essas áreas são conhecidas como pôlderes. Especialistas em geografia afirmam que os 

diques protegem os pôlderes da metade ocidental do país e impedem que as águas do Mar do 

Norte invadam o continente. 

Do ponto de vista geológico, o território é de formação recente, tendo origem em aluviões, 

acumulados durante a Era Cenozóica, pelos rios da Europa centro-ocidental (Reno, Mosa e 

Escalda), e pelo mar. A região oriental encontra-se coberta de materiais de aluvionais mais 

consistentes, seixos, cascalho e areias, enquanto que a ocidental é constituída por materiais 

finos, areias e argilas, parcialmente cobertas de turfeiras. 

É a 17.ª maior potência económica mundial e a 6.ª da União Europeia. 

Ocupa a 7.ª posição como exportador no ranking mundial (3.ª na europa) e a 9.ª como 

importador (4.ª europeia). 

Perdendo apenas para os EUA para as exportações de agro alimentos em todo o mundo, os 

Países Baixos possuem mais de 5.300 empresas nesse setor-chave, “da fazenda à forquilha”. 
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De facto, 12 das maiores empresas agroalimentares do mundo têm importantes unidades de 

produção ou R&D na Holanda, aqui se incluindo Cargill, Heinz, Monsanto, Unilever, Mead 

Johnson, ConAgra, Mars e muito mais. 

Alimentada por institutos de pesquisa de classe mundial para inovação em alimentos, 

universidades médicas e inúmeras parcerias público-privadas entre ciência, indústria e governo, 

os Países Baixos possuem o segundo maior investimento privado em pesquisa e 

desenvolvimento em agricultura/alimentos da Europa. 

 

 

Fonte: AICEP 

 

Os Países Baixos, a longa encruzilhada comercial da Europa, é uma escolha inteligente para 

localizar uma operação pan-europeia, seja uma sede europeia, um centro de serviços 

compartilhados, um centro de atendimento ao cliente, uma operação de distribuição e logística 

ou uma instalação de R&D. 

Os Países Baixos, com a sua preponderância na cadeia logística europeia e mundial (4.º lugar no 

ranking dos países com melhor logística – Logistics Performance Index, World Bank), assume-se 

como um proeminente centro para as operações logísticas e de distribuição de empresas 

estrangeiras (abrigando mais centros de distribuição do que os principais países vizinhos em 

conjunto). 

É tradicionalmente um dos mais importantes parceiros económicos de Portugal, seja em termos 

de comércio externo (é o 7º maior importador de produtos portugueses), seja em termos de 

turismo (é o 5º maior mercado emissor). O interesse deste mercado é corroborado pelo 
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crescente número de empresas nacionais (mais de 2.500 empresas) a venderem para os Países 

Baixos, procurando uma alternativa à expedição para outros mercados comunitários. 

 

 Área: 41 526 Km2 

 População: 17,1 milhões habitantes (hab) 

 Densidade populacional: 406 hab/km2 

 Designação oficial: Reino dos Países Baixos 

 Capital: Amesterdão (2,8 milhões hab) 

o O poder político tem sede em Haia (850 mil hab) 

 Outras cidades importantes: Roterdão (1,9 milhões hab), Utreque (630 mil hab), 

Eindhoven (612 mil hab), Tilburg (278 mil hab), Almere (200 mil hab), Groningen (197 mil 

hab), Breda (192 mil hab) e Nijmegen (175 mil hab) 

 Religião: Cerca de 11,7% da população é católica romana, 12,8% protestante, 7,7% outras, 

enquanto 67,8% da mesma não professa qualquer religião (Fonte: God in Nederland 1966-2015) 

 Língua: A língua oficial é o neerlandês 

o O inglês é largamente utilizado 

 Unidade monetária: Euro 

 Risco país: 

o Risco geral – AA 

o Risco político – A 
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2. SITUAÇÃO ECONÓMICA E PERSPETIVAS 

 

2.1. Preâmbulo 

Vivemos um período de enorme incerteza, sendo ainda, à data de Maio de 2020, impossível 

prever o que irá acontecer à economia dos Países Baixos, à Europa, agora a 27, aos Estados 

Unidos da América e ao mundo em geral. 

Assim, uma retrospetiva: 

Situação a 21.03.2020 

A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE) avisa que o impacto 

da pandemia da covid-19 no mundo está a superar as suas piores previsões económicas e pediu 

um esforço coordenado de governos e bancos centrais. 

No início de Março, na apresentação das suas previsões intermédias, a OCDE admitiu, 

equacionando o pior cenário, que a covid-19 poderia reduzir em metade o crescimento da 

economia mundial em 2020, situando-o em 1,5%, o que poderia levar à recessão de economias 

como a europeia e a japonesa. 

“Agora parece que já avançámos muito mais do que o cenário mais severo que foi previsto 

então”, assumiu o secretário-geral da OCDE, Ángel Gurría, numa nova plataforma digital lançada 

na sexta-feira à noite pela organização para agrupar dados e políticas de resposta económica à 

pandemia da covid-19. 

Ángel Gurría defende “um nível de ambição" parecido ao do Plano Marshall (plano de 

recuperação económica europeia no pós-II Guerra Mundial por iniciativa dos Estados Unidos) e 

uma “visão similar" à do New Deal (reformas financeiras aplicadas pelos Estados Unidos entre 

1933 e 1939), mas, desta feita, com um alcance mundial. 

Segundo o secretário-geral da OCDE, a pandemia da covid-19 é o terceiro choque económico, 

financeiro e social do século XXI, depois dos atentados do 11 de Setembro de 2001, nos Estados 

Unidos, e da crise financeira global de 2008. 

Como consequências dos efeitos da covid-19, Ángel Gurría enumerou a suspensão da produção 

nos países afectados, com repercussões nas cadeias mundiais de abastecimento, e uma forte 

quebra no consumo. 

Gurría advertiu que as medidas restritivas adotadas pelos países, apesar de essenciais para 

travar a propagação da pandemia, estão a levar as economias a “um estado de congelação 

profunda sem precedentes e do qual a recuperação não será direta nem automática”. 
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Para o dirigente da OCDE, é prioritário também um esforço coordenado de governos e bancos 

centrais contra a “grande crise económica”, que continuará quando passarem os efeitos da crise 

sanitária. 

Ángel Gurría pediu aos governos para que reduzam os critérios de acesso a indemnizações por 

desemprego e avisou os bancos centrais de que o foco de atuação não deve estar em “respostas 

soltas e inconsistentes”. 

Fonte: OCDE 

Jornal Público 

 

Situação a 30 de Abril de 2020 

A zona euro deverá registar uma recessão de 7,5% em 2020, e a União Europeia de 7,1%, devido 

à pandemia de covid-19, de acordo com as Previsões Económicas Mundiais hoje divulgadas pelo 

Fundo Monetário Internacional (FMI). 

Segundo os números do FMI, depois de um crescimento de 1,1% em 2019, o Produto Interno 

Bruto (PIB) da zona euro, composto pelos 19 países da União Europeia que usam a moeda única, 

deverá recuar 7,5% em 2020, crescendo 4,7% em 2021. 

Com os efeitos económicos da pandemia de covid-19, o desemprego na área do euro deverá 

subir para os 10,4%, de acordo com as projeções do FMI, um número acima dos 7,6% registados 

no ano passado e da recuperação para 8,9% projetada para 2021. 

Já a inflação, que foi de 1,2% em 2019, baixará para os 0,2% como efeito da crise neste ano, mas 

recuperará para os 1,0% em 2021, de acordo com os números hoje divulgados pelo FMI. 

No seu todo, a economia da União Europeia (composta por 27 países, depois da saída do Reino 

Unido em 1 de Fevereiro), deverá contrair-se em 7,1% em 2020, depois de um crescimento de 

1,7% em 2019. 

De acordo com o FMI, em 2021 o crescimento do PIB da União Europeia será de 4,8%. 

O fundo liderado por Kristalina Georgieva antecipa que a economia mundial tenha uma recessão 

de 3% em 2020, fruto do apelidado ‘Grande Confinamento’ devido à pandemia de covid-19, de 

acordo com as Perspetivas Económicas Mundiais hoje divulgadas. 

Fonte: Fundo Monetário Internacional 

Jornal Diário de Notícias 
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Situação a 1 de Maio de 2020 

Em Março, já com a pandemia a pairar sobre as previsões económicas, o BCE reduziu 

ligeiramente a projeção de 2020, para 0,8%. Agora, Christine Lagarde, a presidente da 

instituição, vai muito mais abaixo. 

A ex-chefe do FMI evidenciou um forte pessimismo quanto ao futuro próximo, dizendo que a 

economia deve piorar e afundar ainda mais neste segundo trimestre, podendo a queda chegar 

a 15%. 

E depois confessou não saber bem o que aí vem porque "a incerteza é muito elevada". 

Recorde-se que estas contas do staff do BCE já devem incorporar a informação muito negativa 

divulgada a 30 de Abril pelo Eurostat. 

O gabinete oficial das estatísticas europeias revelou que a zona euro terá registado, neste 

primeiro trimestre de 2020, a maior contração económica trimestral (em cadeia, face ao último 

trimestre de 2019) de que há registo (as séries remontam a 1995). O colapso no PIB chegou aos 

3,8%. 

Na teleconferência de imprensa que decorreu neste mesmo dia, depois da reunião de política 

monetária, a chefe do BCE disse que a sua equipa de economistas "está a projetar uma 

contração do produto interno bruto (PIB) da zona euro entre 5% e 12% em 2020". 

Fonte: BCE 

Jornal Diário de Notícias 

 

2.2. A economia dos Países Baixos 

Trata-se de uma economia com um elevado nível de abertura ao exterior, muito dependente da 

conjuntura económica mundial, em particular do comércio internacional e do setor financeiro. 

O mercado dos Países Baixos dispõe de uma situação geográfica estratégica, constituindo uma 

placa giratória do comércio europeu e um centro de distribuição das importações e dos 

investimentos provenientes, nomeadamente, da Ásia e dos Estados Unidos da América. 

Em 2019, estima-se que se tenha verificado um crescimento do PIB de 1,8%, perspetivando o 

EIU que a economia possa registar uma contração de 7% em 2020, atendendo ao impacto da 

rápida disseminação do novo coronavírus no país e a nível global. 

Para minimizar os efeitos da pandemia Covid-19, foram lançadas pelo Governo medidas tendo 

em vista o apoio à economia, ao emprego e ao cidadão. 

Em termos de oportunidades de negócio, os Países Baixos poderá ser um mercado interessante 

para áreas como tecnologias do ambiente, saúde, tecnologias de informação, alimentar, entre 

outras.  
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O setor dos serviços encontra-se muito desenvolvido e estima-se que represente cerca de 78% 

do produto interno bruto (PIB) do país, com destaque para as áreas dos transportes, 

distribuição, logística, banca e seguros e novas tecnologias. A indústria contribui com perto de 

20% para o PIB (realce para os setores químico, petroquímico, metalúrgico, equipamento de 

transporte, equipamento elétrico e agroalimentar) e o setor agrícola com menos de 2%. 

Nos últimos anos, a consolidação orçamental tem sido uma das prioridades do Governo, no 

sentido de equilibrar as finanças públicas. Para atingir esse objetivo as autoridades holandesas 

defenderam, entre outras, a redução da despesa pública, nomeadamente na área social (tendo 

sido introduzidas algumas reformas nos sistemas de pensões e de saúde) e a reforma do 

mercado do trabalho. As reformas estruturais implementadas visaram incentivar o crescimento 

a médio prazo, preparar a economia para um contexto de envelhecimento da população 

(aumento da idade da reforma de 65 para 67 anos em 2021) e, na área dos serviços financeiros, 

tornar o sistema menos dependente do apoio público em épocas de crise. 

 

2.3. Macroeconomia 

Principais Indicadores Macroeconómicos: 

 PIB a preços de mercado: 909,1 USD Biliões 

 PIB per capita: 52 662 USD 

 Crescimento real do PIB: 1,8% 

 Taxa de Inflação: 2,7% 

 Variação do Consumo Privado: 1,4% 

 Variação do Consumo Público: 1,6% 

 Variação da Taxa de Desemprego: 3,4% 

 

2.4. Perspetivas Económicas 

Situação a 06.05.2020 

Nas suas primeiras previsões desde que a pandemia do coronavírus veio abalar por completo as 

expectativas para a evolução da atividade económica durante este ano e os próximos, a 

Comissão Europeia aponta, sem grandes surpresas, para uma contração da economia europeia 

de proporções históricas. De acordo com Bruxelas, o PIB da zona euro vai recuar 7,7%, um valor 

em linha com aquilo que já tinha sido previsto pelo Fundo Monetário Internacional (FMI), num 

cenário em que todos os países veem a sua economia a cair mais de 5%, com os défices 

orçamentais e as dívidas públicas a subirem acentuadamente. 
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São as seguintes as previsões da Primavera da Comissão Europeia para os Países Baixos: 

 Impacto orçamental das medidas adotadas por causa da pandemia (em % do PIB): 2,5 

 Saldo orçamental em 2020 (em % do PIB): 6,3 

 Variação do PIB (em %): 

o 2020: -6,8, 

o 2021: 5,0 

Fonte: Comissão Europeia 

 

Situação a 16.05.2020 

Contração do PIB, segundo as previsões da Comissão Europeia: 

 
Fonte: Jornal Público 

 

Reflexões 

10.06.2020 
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O ex-responsável de planeamento do Departamento de Estado norte-americano Edward 

Fishman avisou hoje que as alterações forçadas pela pandemia de covid-19 irão levar ao 

estabelecimento de uma nova ordem mundial nos próximos um a cinco anos. 

“Estou convencido de que este será um momento de transição”, afirmou o especialista, que é 

investigador não residente do Conselho do Atlântico e investigador adjunto do Centro para uma 

Nova Segurança Americana, falando numa sessão organizada pela Associação de 

Correspondentes Estrangeiros nos Estados Unidos. 

“Há um desejo inerente de voltar à normalidade e uma nostalgia para regressar à vida pré-

pandemia”, afirmou. “É importante aceitarmos que não haverá um regresso ao normal e que 

uma crise desta magnitude não desaparece simplesmente de um dia para o outro”. 

Fishman, que trabalhou como conselheiro para o Secretário de Estado da administração Obama, 

John Kerry, projetou uma nova ordem mundial com um sistema de dois níveis. Um nível global 

em que participam todas as grandes potências e um nível paralelo que reunirá o que descreve 

como democracias com afinidades, cujos princípios são semelhantes. 

“O nível global tem de ter um âmbito estrito, focar-se apenas nos problemas de ação coletiva: 

alterações climáticas, cibersegurança e pandemias”, declarou o especialista. “O nível das 

democracias com afinidades deve focar-se em problemas mais divisivos e ambiciosos: 

desinformação, evasão fiscal e desigualdade”. 

O ex-conselheiro afirmou que este momento deverá levar a uma “retirada ordeira e pensada da 

globalização”, frisando as “consequências muito negativas” que teve na sociedade, que o 

período pós-pandemia justifica a criação de cadeias de fornecimento alternativas (por exemplo 

para produtos farmacêuticos) e que as infraestruturas devem ser construídas entre democracias 

com afinidades. 

A aliança D10 proposta pelo Reino Unido para contornar a importância da China e da Huawei no 

fornecimento de equipamento 5G é, segundo ele, um exemplo disso. 

O estabelecimento do nível de democracias com afinidades não será, considerou, feito através 

de um único grande acordo ou conferência. “Estou cético de que a nova ordem nasça num 

grande summit”, disse, referindo que haverá vários eventos importantes. 

“À medida que os líderes puderem encontrar-se em pessoa começaremos a ver essas coisas a 

acontecer”, considerou, referindo a proposta do candidato democrata à Casa Branca, Joe Biden, 

para a realização de um “Summit para a Democracia”. 

“É erróneo pensar que as consequências das eleições de 2020 não são imensas para o 

estabelecimento da nova ordem mundial”, acrescentou. 
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Fishman aconselhou a “evitar o jogo da culpa” e disse que os Estados Unidos da América devem 

ser “generosos” a ajudar na reconstrução económica do resto do mundo e a encontrar a cura 

para a covid-19. “Até a pandemia estar contida em todo o lado, não estará contida em lado 

nenhum”, declarou. 

Os EUA devem também procurar um “consenso doméstico” sobre o caminho a seguir, indo além 

das fraturas partidárias que existem neste momento para se concentrar nas questões em que 

os norte-americanos concordam, como o combate às alterações climáticas e à ameaça do 

cibercrime. 

Edward Fishman argumentou que este é o fim da ordem iniciada em 1945 após a II Guerra 

Mundial e disse que há várias lições a retirar da forma como essa – e a ordem anterior, de 1919 

– foram criadas e conduzidas. 

“As ordens mundiais são tão valiosas quanto a confiança que os países lhes atribuem”, disse o 

responsável. A covid-19 veio mudar tudo: “Com os grandes poderes a serem vistos como 

perdedores, a confiança na ordem mundial deixa de existir”. 

O especialista afirmou que nesta transição será necessário planear com tempo e decidir quais 

são os princípios que políticos, líderes cívicos, cidadãos e empresas querem ver na nova ordem 

mundial, que poderá trazer uma economia mais equitativa. 

“Estas transições são muito raras”, disse. “É importante que não estraguemos esta 

oportunidade”. 

Fonte: Sapo 
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3. COMÉRCIO INTERNACIONAL 

3.1. Exportações e Importações 

 

 2017 2018 2019 

 Milhar € 

Exportações 576 876 558 615 868 413 644 308 840 

Importações 508 187 325 547 064 569 577 717 673 

Saldo 68 689 233 68 803 844 66 591 167 

Fonte: International Trade Centre 

 

3.2. Comércio Bilateral de Bens 

 
 

 2017 2018 2019 

Total Exportações de Portugal Milhar € 62 131 107 68 297 826 67 062 097 

Exportações para os Países Baixos Milhar € 2 272 917 2 510 496 2 545 582 

 % 3,66 3,68 3,80 

 
 

 2017 2018 2019 

Total Importações de Portugal Milhar € 69 663 168 75 396 696 80 325 304 

Importações dos Países Baixos Milhar € 3 738 834 3 975 770 3 944 149 
 

% 5,37 5,27 4,91 

 
 

 2017 2018 2 19 

Total Exportações dos Países Baixos Milhar € 576 876 558 615 868 413 644 308 840 

Exportações para Portugal Milhar € 3 738 834 3 975 770 3 944 149 
 

% 0,65 0,65 0,61 

 
 

 2017 2018 2019 

Total Importações dos Países Baixos Milhar € 508 187 325 547 064 569 577 717 673 

Importações de Portugal Milhar € 2 272 917 2 510 496 2 545 582 

 % 0,45 0,46 0,44 

Fonte: International Trade Centre 
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Como se observa, nos últimos três anos o saldo exportações/importações do comércio bilateral 

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

 2017: 89,2% 

 2018: 90,6% 

 2019: 83,5% 

No primeiro trimestre de 2020, os Países Baixos foi o 7º cliente das exportações de Portugal. 

A informação respeitante a março, reflete já, parcialmente, efeitos da pandemia COVID-19, 

visíveis na comparação das variações registadas face ao mesmo mês de 2019, quando 

comparadas com as variações médias verificadas em Janeiro – Fevereiro de 2020 face ao mesmo 

período do ano anterior. 

 

 
Fonte: INE 
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Fonte: INE 

 

Porém, é interessante observar que, por grandes categorias económicas, apenas os Produtos 

Alimentares e Bebidas apresentaram uma subida em Março (+3,8%, após um acréscimo de 2,3% 

no período Janeiro – Fevereiro). 

 

 
Fonte: INE 
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Já no que respeita às importações dos Países Baixos pelo nosso país, observa-se: 

 
Fonte: INE 

 

 
Fonte: INE 
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3.3. Importações de Bens com origem em Portugal: 

 

 

Principais Produtos Exportados para os Países Baixos

2017 2018 % Tot 18
Var % 
18/17

6403 Calçado c/ so la externa borracha, plástico , couro e parte superior couro  nat. 254,9 244,2 11,1 -4,2

3909 Resinas amínicas, fenó licas e po liuretanos, em formas primárias 174,5 173,1 7,9 -0,8

2710 Óleos de petró leo ou minerais betuminosos, exc. ó leos brutos; preparações, etc 193,9 164,4 7,5 -15,2

8703 Automóveis de passageiros e outros veículos transporte passageiros, etc 28,2 90,1 4,1 219,8

4703 Pastas químicas de madeira, à soda ou ao sulfato , exceto  pastas p/ disso lução 103,1 80,8 3,7 -21,7

2707 Óleos/prod da destilação alcatrões de hulha a alta temp.; prod análogos, etc 116,5 72,9 3,3 -37,5

0810 Outras frutas frescas 42,8 51,9 2,4 21,3

6109 T-shirts e camiso las interiores, de malha 38,5 46,1 2,1 19,8

2204 Vinhos de uvas frescas 46,4 42,3 1,9 -8,9

4804 Papel e cartão kraft, n/ revestidos, em rolos ou em fo lhas, exc das pp 4802/03 34,6 42,0 1,9 21,4

Amostra 1 033,3 1 007,6 45,7 --

Fonte: INE - Instituto Nacional de Estatística

Unidade: Milhões de euros
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3.4. Importações de Serviços com origem em Portugal  

 

 

 

 

 

Posição e Quota dos Países Baixos no Comércio Internacional Português de Bens

2014 2015 2016 2017 2018
2019 

jan/set

Posição 7 7 6 6 7 7

% Export. 3,97 4,01 3,75 4,02 3,81 3,95

Posição 5 5 5 5 5 5

% Import. 5,17 5,11 5,10 5,37 5,27 4,89

Fonte: INE - Instituto Nacional de Estatística

Países Baixos como cliente de 
Portugal

Países Baixos como fornecedor de 
Portugal

Balança Comercial de Serviços de Portugal com os Países Baixos

2014 2015 2016 2017 2018
Var % 

18/14
a

2018 
jan/set

2019 
jan/set

Var % 

19/18
b

Exportações 905,6 1 060,8 1 163,9 1 290,5 1 352,0 10,6 1 068,1 1 014,5 -5,0

Importações 444,4 465,8 533,2 626,9 722,2 13,0 536,8 662,9 23,5

Saldo 461,2 595,0 630,7 663,7 629,9 -- 531,3 351,6 --

Coef. Cob. % 203,8 227,7 218,3 205,9 187,2 -- 199,0 153,0 --

Fonte: Banco de Portugal; Unidade: Milhões de euros

Notas: (a) Média aritmética das taxas de crescimento anuais no período 2014-2018; (b) Taxa de variação homóloga 2018-2019

Quota dos Países Baixos no Comércio Internacional Português de Serviços

2014 2015 2016 2017 2018
2019 

jan/set

% Export. 3,93 4,26 4,38 4,18 4,11 3,84

% Import. 3,70 3,68 3,98 4,26 4,49 5,02

Fonte: Banco de Portugal

Países Baixos como cliente de 
Portugal
Países Baixos como fornecedor de 
Portugal

Exportações de Portugal para os Países Baixos por Tipo de Serviço

2014 % Tot 14 2017 % Tot 17 2018 % Tot 18
Var % 
18/17

Viagens e turismo 422,4 46,6 710,1 55,0 722,5 53,4 1,7

Transportes 193,5 21,4 218,9 17,0 259,3 19,2 18,4

Outros serv. forn. por empresas (a) 185,5 20,5 236,4 18,3 239,1 17,7 1,2

Telecom., informáticos e informação 38,5 4,3 61,6 4,8 65,0 4,8 5,5

Construção 19,6 2,2 16,8 1,3 22,9 1,7 36,5

Manutenção e reparação 17,8 2,0 15,9 1,2 17,1 1,3 7,3

Pessoais, culturais e recreativos 3,4 0,4 12,0 0,9 11,4 0,8 -4,8

Financeiros 12,7 1,4 11,4 0,9 8,7 0,6 -23,6

Seguros e pensões 1,8 0,2 3,5 0,3 3,6 0,3 3,7

Transf. recursos mat. de terceiros 6,4 0,7 2,2 0,2 1,2 0,1 -46,1

Direitos utilização prop. Intelectual 3,2 0,4 1,4 0,1 0,7 0,1 -46,0

Bens e serv. administração pública 0,9 0,1 0,4 0,0 0,5 0,0 39,5

Total 905,6 100,0 1 290,5 100,0 1 352,0 100,0 4,8

Fonte: Banco de Portugal; Unidade: Milhões de euros

Nota: (a) Outros serviços fornecidos por empresas: correspondem a (i) serviços de investigação e desenvolvimento, (ii) serviços 
de consultoria em gestão e outras áreas técnicas, e (iii) serviços técnicos e relacionados com a empresa.
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3.5. Turismo 

 

 

3.6. Empresas Portuguesas Exportadoras para os Países Baixos 

 

 

 

3.7. Principais Clientes e Fornecedores dos Países Baixos 

 

 

 

 

Indicadores de Turismo dos Países Baixos em Portugal

2014 2015 2016 2017 2018
Var % 

18/14a
2018 

jan/set
2019 

jan/set

Var % 

19/18b

Receitasc 422,4 492,5 614,9 710,1 722,5 14,7 599,8 572,5 -4,5

   % Total 4,11 4,24 4,80 4,57 4,29 -- 4,42 3,92 --

Hospedesd 461,6 511,8 600,9 614,7 607,0 7,3 500,2 483,6 -3,3

   % Totale 4,66 4,63 4,80 4,23 3,99 -- 4,13 3,76 --

Dormidasd 2 185,5 2 315,7 2 675,1 2 698,5 2 531,3 4,0 2 097,7 1 932,0 -7,9

   % Totale 6,48 6,29 6,44 5,81 5,36 -- 5,54 4,96 --

Fontes: Banco de Portugal; INE - Instituto Nacional de Estatística
Unidades: Receitas (Milhões de euros); Hóspedes e Dormidas (Milhares de unidades)
Notas: (a) Média aritmética das taxas de crescimento anuais no período 2014-2018; (b) Taxa de variação homóloga 2018-2019
           (c) Corresponde ao valor de exportação de serviços registado na rubrica Viagens e Turismo da Balança de Pagamentos.
           (d) Abrange todas as modalidades de alojamento local com 10 ou  juns camas, incluindo empreendimentos de turismo local
           e de habitação; (e) Refere-se ao total de estrangeiros

Operadores Económicos Portugueses

2014 2015 2016 2017 2018

Exportadores para os Países Baixos 2 229 2 317 2 372 2 501 2 567

Fonte: INE - Instituto Nacional de Estatística

(2014 a 2017: resultados definitivos; 2018: resultados provisórios)

Nº Empresas

Nota: Inclui apenas pessoas coletivas (sociedades).Exclui empresas em nome individual, valores estimados para empresas abaixo 
do limiar de assimilação no comércio intracomunitário e empresas desconhecidas e estrangeiras no comércio extracomunitário.
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Clientes Fornecedores 

Alemanha 19% Alemanha 17% 

Bélgica/Luxemburgo 15% Bélgica/Luxemburgo 10% 

Reino Unido 10% China 9% 

França 6,4% Estados Unidos da América 7,2% 

Itália 5,4% Rússia 5,7% 

Espanha 3,1% Reino Unido 5,1% 

Suécia 2,6% França 3,8% 

Polónia 1,9% Itália 2,4 

Portugal 0,9% Portugal 0,49% 

Ano 2017 

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 Países Baixos 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 

 0711.51.00 – Cogumelos do género Agaricus, frescos ou refrigerados 
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 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 os Países 
Baixos 

Milhar € 3 2 4 

Volume das exportações de Portugal para os 
Países Baixos 

Tonelada 1 1 1 

Preço médio de venda Euro 3,00 2,00 4,00 

 

Valor do total das exportações de Portugal Milhar € 15 725 8 983 11 168 

Volume total das exportações de Portugal Tonelada 7 161 4 835 6 517 

Preço médio de venda Euro 2,20 1,86 1,71 

 

Valor total das importações dos Países Baixos Milhar € 53 955 55 198 48 152 

Volume total das importações dos Países Baixos Tonelada 16 341 16 846 15 367 

Preço médio de aquisição Euro 3,30 3,28 3,13 

 

Valor das exportações dos Países Baixos para 
Portugal Milhar € 7 30 31 

Volume das exportações dos Países Baixos para 
Portugal Tonelada 2 8 7 

Preço médio de venda Euro 3,50 3,75 4,43 

 

Valor total das exportações dos Países Baixos Milhar € 9 531 17 979 17 383 

Volume total das exportações dos Países Baixos Tonelada 2 187 4 046 3 807 

Preço médio de venda Euro 4,36 4,44 4,57 

 

Valor total das importações de Portugal Milhar € 15 249 13 373 14 005 
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Volume total das importações de Portugal Tonelada 7 457 6 266 7 528 

Preço médio de aquisição Euro 2,04 2,13 1,86 
 

 
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 os 
Países Baixos 

Milhar € 0 0 0 

 

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

Valor total das importações dos Países 
Baixos 

Milhar € 1 009 1 019 1 304 

 

Valor das exportações dos Países Baixos 
para Portugal 

Milhar € 80 79 44 

 

Valor total das exportações dos Países 
Baixos 

Milhar € 77 553 72 260 75 951 

 

Valor total das importações de Portugal Milhar € 256 290 305 
 

Fonte: International Trade Centre 
 

0711.51.00 – COGUMELOS 
do género Agaricus, frescos ou refrigerados 

  2017 2018 2019 

Valor das exportações de Portugal para os 
Países Baixos 

Milhar € 0 0 0 

 

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

Valor total das importações dos Países 
Baixos 

Milhar € 
111 60 80 

 

Valor das exportações dos Países Baixos 
para Portugal 

Milhar € 
1 1 5 

 

Valor total das exportações dos Países 
Baixos 

Milhar € 
729 3 829 4 746 
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Valor total das importações de Portugal Milhar € 5 14 9 
 
 
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 os 
Países Baixos 

Milhar € 
0 1 0 

 

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

Valor total das importações dos Países 
Baixos 

Milhar € 
7 605 7 722 7 596 

     

Valor das exportações dos Países Baixos 
para Portugal 

Milhar € 
123 91 143 

     

Valor total das exportações dos Países 
Baixos 

Milhar € 
39 681 41 056 45 711 

     

Valor total das importações de Portugal Milhar € 123 117 212 
 

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 os 
Países Baixos 

Milhar € 
1 51 38 

     

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

Valor total das importações dos Países 
Baixos 

Milhar € 
43 315 42 687 62 152 
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Valor das exportações dos Países Baixos 
para Portugal 

Milhar € 
644 755 924 

     

Valor total das exportações dos Países 
Baixos 

Milhar € 
55 122 62 746 86 525 

     

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

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 

exportações de Portugal para os Países 
Baixos 

Milhar € 
235 68 9 

     

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

     

Valor total das importações dos Países 
Baixos 

Milhar € 
48 537 50 745 49 949 

     

Valor das exportações dos Países Baixos 
para Portugal 

Milhar € 
152 149 160 

     

Valor total das exportações dos Países 
Baixos 

Milhar € 
24 726 26 409 40 356 

     

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

Fonte: International Trade Centre 
 

4.5. Medronho 

 

2208.90.48 – MEDRONHO 

Outras aguardentes 

  2017 2018 2019 



 

 

35 
 

Valor das exportações de Portugal para os 
Países Baixos 

Milhar € 
0 0 0 

     

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

     

Valor total das importações dos Países 
Baixos 

Milhar € 
760 762 888 

     

Valor das exportações dos Países Baixos 
para Portugal 

Milhar € 
0 0 0 

     

Valor total das exportações dos Países 
Baixos 

Milhar € 
627 526 564 

     

Valor total das importações de Portugal Milhar € 6 8 19 
 

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

5.1. Competitividade Global 

 

4ª Posição entre 141 Países 

Fonte: World Economic Forum 

http://www3.weforum.org/docs/WEF_TheGlobalCompetitivenessReport2019.pdf 

 

5.2. Ambiente de Negócios 

 

42ª Posição entre 190 Países 

Fonte: World Bank Group 

https://www.doingbusiness.org/content/dam/doingBusiness/country/n/netherlands/NLD.pdf 

 

5.3. Transparência 

 

8ª Posição entre 180 Países 

“Desde a sua criação em 1995, o Índice de Percepções 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/countries/netherlands   

 

5.4.  Ranking Global 

 

8ª Posição entre 82 Países 

Fonte: The Economist – Intelligence Uni 

 http://www.eiu.com/  

 

 

 



 

 

38 
 

  

6. OPORTUNIDADES 
DE MERCADO 
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6. OPORTUNIDADES DE MERCADO  

 

A Holanda é conhecida pelas suas túlipas, moinhos e socas de madeira, mas também, pelo seu 

habitual e característico espírito liberal e mercantilista. O setor dos serviços é de crucial 

importância para a economia holandesa, emprega mais de 80% da população ativa e representa 

cerca de 70% do PIB, o que revela também a elevada dependência do país face ao comércio 

externo. 

O setor agrícola apresenta também um contributo muito importante para o saldo positivo da 

balança comercial da Holanda, uma vez que exporta cerca de 60% da produção, de forma direta 

ou através da indústria alimentar. 

Os setores da agricultura, indústria química, energia, metalurgia, maquinaria, eletrónica, 

tecnologia e serviços constituem um importante motor para economia holandesa, no entanto, 

a indústria de processamento de alimentos, as tecnologias do ambiente, a logística e 

transportes, os vinhos e o vestuário e calçado são também atividades económicas relevantes na 

Holanda e que apresentam boas oportunidades de mercado para as empresas portuguesas.   

 

Indústria de processamento de alimentos 

O processamento de alimentos é um setor com uma influência significativa na economia 

holandesa e apresenta-se como um dos mais modernos e desenvolvidos da Europa. A consultora 

internacional KPMG, publicou um estudo onde assegura que a Holanda é o melhor país para se 

estabelecer unidades de produção desta indústria. 

Neste setor, a oportunidade para as empresas portuguesas passa pela exportação de alimentos 

para processamento. De acordo com o INE, as empresas portuguesas têm vindo a exportar para 

a Holanda essencialmente frutas (laranjas, peras, sumos de fruta), polpa de tomate e carne de 

frango, mas existem ainda muitos produtos alimentares com potencial de exportação para o 

mercado holandês que não estão a ser devidamente explorados pelas empresas nacionais. 

 

Tecnologias do ambiente 

O atual governo holandês liderado por Mark Rutte, propôs-se a alcançar, até 2020, uma quota 

de 16% de energia proveniente de fontes renováveis no consumo final bruto de energia. Este 

facto explica o investimento anual na ordem dos 3 mil milhões de euros que o país tem feito 

para o desenvolvimento e implementação da Energias Renováveis e Eficiência Energética. 
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Neste caso, a oportunidade para empresas portuguesas está no saber fazer necessário para o 

fornecimento de tecnologias e serviços relacionados com a produção de energia eólica, uma vez 

que, as empresas holandesas que operam neste ramo são, na grande maioria, de pequena 

dimensão e apresentam experiência, sobretudo, em isolamento e aplicação de energia solar. 

 

Logística, transportes e distribuição 

Dentro do setor dos serviços, que já vimos ser crucial para a economia da Holanda, o subsetor 

da logística e dos transportes é um dos que mais se destaca. Como porta de entrada na Europa, 

os Países Baixos detêm também uma extensa rede de centros de distribuição, adaptados a cada 

tipo de indústria, desde a agroalimentar, moda ou tecnologia médica. 

Estes hubs logísticos, considerados os maiores e mais desenvolvidos a nível europeu, fazem com 

que o país seja procurado por grandes multinacionais para estabelecerem os seus centros 

logísticos na Europa. São exemplos disso empresas como a Coca-Cola, IBM, Huawei e Tommy 

Hilfiger, que gerem a partir da Holanda a cadeia de abastecimento para o continente europeu. 

Neste sentido, a oportunidade para as empresas portuguesas reside no estabelecimento de 

parcerias estratégicas ao nível do transporte e logística de mercadorias, encarando a Holanda 

como plataforma de distribuição para o resto do mundo 

 

Vinhos 

O mercado dos vinhos holandês é, provavelmente, uma das oportunidades que menos tem sido 

explorada pelas empresas portuguesas. Na verdade, a Holanda é o um dos principais destinos 

das exportações de vinhos de países concorrentes de Portugal, no entanto, no caso português, 

tem uma expressão muito reduzida (8º cliente dos vinhos nacionais em 2019, 15º cliente em 

2016). 

Neste setor e tendo em conta que a grande distribuição holandesa é essencialmente dominada 

pelas quatro maiores marcas de retalho no país, as oportunidades de negócio para Portugal 

podem estar na exploração do segmento que distribui vinhos para o retalho especializado e 

restauração. 

 

Vestuário e calçado 

Portugal é já um fornecedor consolidado de calçado para a Holanda, sobretudo no que respeita 

a calçado de couro, porém, há ainda margem para aumentar o volume de exportações, tendo 

em conta o crescimento consecutivo das exportações ao longo dos últimos anos. 
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Relativamente ao vestuário, o mercado holandês nunca foi muito expressivo para as 

exportações portuguesas, no entanto, nos últimos anos assiste-se a um interesse crescente por 

peças de roupa produzidas em Portugal. 

Neste setor, a oportunidade afigura-se, sobretudo para as empresas da indústria têxtil e de 

vestuário nacionais, a quem os mercados internacionais, incluindo a Holanda, reconhecem a 

qualidade da mão de obra e preços competitivos. 

 

Que oportunidades abre o Brexit no mercado holandês e europeu? 

A saída do Reino Unido da União Europeia (UE), terá impactos significativos na economia da 

Holanda, uma vez que o Reino Unido é o 3º mercado mais importante das exportações de bens 

holandesas e o 6º maior fornecedor. A Holanda, a par com a Irlanda, a Bélgica e o Chipre estão 

entre os países que mais serão afetados pelo Brexit, de acordo com o estudo “Brexit: As 

consequências para as empresas portuguesas”. 

O governo holandês assume que o Brexit poderá impactar com força a economia do país, no 

entanto, alerta também para as oportunidades que se poderão abrir para a Holanda. Os estudos 

realizados sobre os impactos do divórcio entre Reino Unido e União Europeia sugerem que o 

primeiro perderá influência no comércio internacional, devido à esperada contração da 

economia. 

Esta perda de competitividade das empresas britânicas nos mercados internacionais, abre 

margem para que as empresas holandesas as substituam enquanto fornecedoras de bens e 

serviços. Estados Unidos, Alemanha e França poderão ser mercados interessantes para as 

empresas da Holanda após o Brexit, uma vez que são alguns dos principais destinos das 

exportações britânicas. 

A incerteza que se gerou nos últimos meses relativamente à forma como o Reino Unido irá 

deixar a União Europeia e as dúvidas quanto ao modo como se irão desenrolar as negociações 

e trocas comerciais entre ambas as partes, têm levado várias empresas sediadas no Reino Unido 

a deslocar as suas administrações e operações para Holanda. A Agência Europeia de 

Medicamentos é um desses casos, transferindo a sua sede de Londres para Amesterdão. 

De acordo com a Agência de Investimento Estrangeiro na Holanda (NFIA), desde 2016 cerca de 

100 empresas que estavam estabelecidas no Reino Unido mudaram ou abriram escritórios na 

Holanda, sendo que cerca de outras 300 podem vir a seguir as mesmas pisadas. Na base destas 

decisões está o receio das empresas perderem as regalias de acesso ao Mercado Único Europeu, 

caso mantivessem as sedes no Reino Unido. 
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Para Portugal, as oportunidades para a economia holandesa resultantes do Brexit devem ser 

vistas como favoráveis, uma vez que a Holanda é um importante parceiro comercial. 

Atualmente, são mais de 2500 as empresas portuguesas que exportam com regularidade para a 

Holanda, número que pode vir a aumentar tendo em conta as oportunidades que o mercado 

holandês apresenta para Portugal. 

Fonte: AICEP 

 

 

Fonte: AICEP 
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7. RETALHO 
ALIMENTAR 



 

 

44 
 

7. O RETALHO ALIMENTAR 

 

O mercado 

Os Países Baixos são uma economia muito aberta e com forte vocação de comércio 

internacional. Deste modo, as exportações desempenham um papel fundamental, mas o seu 

ritmo de crescimento continuará a ser inferior ao das importações, dada o fraco dinamismo da 

retoma internacional e o incremento das importações resultante da recuperação da procura 

interna. Assim, a contribuição das exportações líquidas para o crescimento do PIB deverá ser 

apenas marginalmente positiva em 2017 e 2018. 

A taxa de desemprego, que atingiu 7,4% em 2014, continuará a diminuir, prevendo-se que se 

situe nos 4,4% em 2018. Tendo-se verificado uma quase estagnação dos níveis de preços entre 

2014 e 2016, prevê-se um regresso da inflação, ainda que moderada: 1,6% in 2017 e 1,3% em 

2018. 

O comércio retalhista deverá registar um crescimento modesto em 2017, em linha com os anos 

mais recentes. Com a economia holandesa a recuperar, lenta mas consistentemente, da 

recessão económica, os consumidores começam a fazer mais compras e a adquirir produtos 

mais caros. As grandes cadeias de retalho são as que estão a tirar mais proveito desta conjuntura 

positiva, assim como os pequenos retalhistas que oferecem produtos originais e diferenciados. 

 

Retalho 
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Os preços dos bens alimentares nos Países Baixos são relativamente baixos: cerca de 2% 

inferiores à média na União Europeia, 10% a 15% mais baixos que no Reino Unido e 2% a 5% que 

os praticados na Bélgica e em França. Os produtos mais baratos, quando comparados com a 

média europeia, são os cereais e os produtos lácteos, respetivamente, 10% e 7%. Por sua vez, a 

carne é, em média, 11% mais cara. As bebidas alcoólicas também são relativamente 

dispendiosas. 

Em 2016, de acordo com o estudo Western European FMCG Report Q4 2016 da consultora 

Nielsen, o valor do mercado holandês de bens de grande consumo no retalho foi de 25 mil 

milhões de euros, montante 1,8% superior ao de 2015. Este aumento resultou, genericamente, 

do incremento nas quantidades vendidas. 

Segundo o mesmo relatório, em termos de subcategorias, o pão, a água mineral e a cerveja 

foram os principais responsáveis pelo crescimento das vendas no retalho alimentar. 

A principal razão para o aumento modesto do valor de vendas do retalho alimentar está 

relacionada com a continuação da “guerra de preços” entre os maiores players do mercado. 

A melhoria da situação económica limitou o crescimento dos supermercados discount e, em 

2016, pela primeira vez desde 2010, estas cadeias não ganharam peso no mercado. Segundo a 

Nielsen, a quota conjunta dos dois principais discounters (Lidl e Aldi) manteve-se em 17,3% em 

2016. Por sua vez, para a empresa de análise de mercado IRI- Information Resources, Inc., essa 

quota registou uma pequena diminuição em 2016 (de 15,9% para 15,8%). 
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Também de acordo com a IRI, esta evolução resulta também da reação dos supermercados à 

concorrência dos discounters, através da inovação e de promoções de preços. Em todo o caso, 

as redes discount continuarão a obrigar os outros supermercados a manter níveis de preços 

baixos, condicionando o crescimento das margens de lucro no retalho alimentar. 

 

Tendências no retalho alimentar 

Após a crise económica e financeira de 2008/2009, os Países Baixos registam uma progressiva 

recuperação das vendas. 

Os supermercados são o canal que menos se ressentiu da retração do consumo. As redes de 

supermercados, que representam mais de metade do mercado de alimentação e bebidas, 

continuarão a dominar o retalho alimentar nos próximos anos, mantendo-se ou aprofundando-

se as seguintes tendências: 

 

 Concorrência cada vez mais centrada no preço. A agressiva estratégia comercial assente 

nos preços das cadeias discount e do canal online reduz as margens comerciais e limita 

o crescimento da faturação;  

 Promoções e campanhas especiais continuarão a ganhar importância em todos os 

segmentos e canais de retalho;  

 Diversificação crescente da oferta, em todos os canais, com destaque para os alimentos 

sustentáveis e saudáveis nos supermercados que são os segmentos com maior 

crescimento. Por outro lado, o aumento da procura deste tipo de alimentação e de 

alternativas para a carne, favoreceu a abertura de lojas de produtos dietéticos e 

biológicos, com destaque para a cadeia Naturwinkels (lojas de produtos naturais), assim 

como para os supermercados especializados Ecoplaza e Marqt.   

 Alargamento da oferta de produtos alimentares frescos. Desde 2016, que se registam 

acréscimos nas vendas de todos os grupos de alimentos frescos, com destaque para os 

produtos agroalimentares. 

 Manutenção da tendência de reforço da quota de mercado dos produtos de marca 

própria, ainda que de uma forma mais lenta; 

 Queda do comércio tradicional, com envelhecimento da sua clientela-tipo. 

 Encerramento de estabelecimentos do comércio tradicional ainda que o número de 

lojas de produtos estrangeiros tenha tendência a aumentar; 
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 Alteração da oferta do pequeno retalho, com especialização, aposta na qualidade e 

diferenciação, (como produtos regionais de qualidade elevada), atendimento 

especializado e, cada vez mais, a possibilidade de consumir no local; 

 Abertura de lojas de conveniência e remodelação de lojas pelas cadeias de 

supermercados, apostando em estabelecimentos de pequena dimensão, que oferecem 

refeições rápidas, pré-preparadas ou prontas, para comer no local ou para takeaway, 

sobretudo em locais de grande afluência, no centro das cidades, em estações de 

comboios, campus universitários e em estações de serviço. 

 Vendas online continuarão a crescer, mas de forma mais moderada e, de uma forma 

geral, com margens de lucro marginais; 

 Os supermercados têm desenvolvido serviços de entregas ao domicílio (home delivery) 

e de levantamento em pontos de recolha (pick-up points) em lojas ou outros locais 

selecionados (como estações de correios);  

 A expansão do comércio online resultou também com o aumento do número de atores 

no setor de retalho alimentar. Para além dos serviços de entrega de refeições prontas, 

surgiram serviços de entrega de caixas com uma seleção de produtos alimentares 

frescos (food boxes, fresh boxes, fruit boxes e wine boxes) ou de conjuntos de 

ingredientes para receitas ou refeições (meal boxes).  

 Nesta área, destacam-se empresas como a Picnic e a HelloFresh, mas também Ekomenu, 

Marley Spoon, De Krat, Mathijs Maaltijdbox, Beebox e Streekbox. Entretanto, a Albert 

Heijn entrou também no negócio das food boxes, lançando a AH Allerhande Box.  

 Os Correios dos Países Baixos (PostNL) contratualizaram serviços de entregas ao 

domicílio de produtos alimentares com mais de 30 retalhistas, nomeadamente cadeias 

de supermercados associadas à Superunie (como Hoogvliet e Emté), independentes 

(como Ekoplaza) e empresas de foodboxes (como Marley Spoon e Mathijs Maaltijdbox).  

 Pode antever-se que, num futuro próximo, outros couriers internacionais entrarão no 

mercado holandês de home delivery de produtos alimentares, assim como portais de e-

commerce como a Amazon, como já sucede noutros mercados europeus.   

 

Operam nos Países Baixos duas cadeias de department stores: a De Bijenkorf, do grupo Selfridges 

(7 lojas) e, com estabelecimentos de menor dimensão, a Hema (540 lojas). Estas duas cadeias 

comercializam nas lojas físicas e online produtos alimentares, nomeadamente vinhos, queijos, 

charcutaria, pastelaria, doces, chocolates, chá e café.  



 

 

49 
 

 A cadeia De Bijenkorf está orientada para os segmentos mais elevados (premium e luxo) e 

registou acréscimo das vendas. O peso da área alimentar não é muito relevante na De Bijenkorf, 

muito vocacionada para a moda. Por sua vez, na cadeia Hema os produtos alimentares são 

bastante mais relevantes. Em 2015, de um total de vendas de 1 139 milhões de euros, 307 

milhões de euros foram obtidos com produtos alimentares. 

Existem ainda dois department stores da Marks & Spencer, em Amsterdão e Haia, que têm áreas 

de produtos alimentares gourmet e espaços de restauração. De referir que foi já anunciado o 

encerramento destas duas lojas no quadro da reestruturação global do grupo Marks & Spencer. 

 

Supermercados 

Nos Países Baixos, todos os dias, quatro milhões de consumidores fazem as suas compras em 

mais de quatro mil supermercados. 

De acordo com o organismo oficial de estatística dos Países Baixos, CBS - Centraal Bureau voor 

de Statistiek, o volume de negócios dos supermercados e similares foi de 34,1 mil milhões de 

euros em 2016, o que correspondente a um acréscimo de 2,5% face a 2015 (33,6 mil milhões). 

Para 2017, a consultora GfK prevê a manutenção da tendência, com um aumento das vendas 

também na ordem dos 2,5%. Segundo os cálculos desta empresa, em 2016, a receita por venda 

aumentou 1,3% para 22,53€ (22,23€ em 2015). Para 2017, a expectativa é de um incremento de 

1,5%. 

Analisando o volume de negócios das cadeias de supermercados, incluindo as vendas online, foi 

atingido um valor recorde em 2016: 36,1 mil milhões de euros. 
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O ano 2015 teve mais uma semana que 2016, pelo que, calculando numa base de 52 semanas, 

o aumento foi de 910 milhões de euros, o que representa uma taxa de crescimento de 2,5%. Em 

2015, as vendas dos supermercados já haviam registado um aumento de 4,6% em relação ao 

ano anterior, totalizando 35,9 mil milhões de euros. 

O desenvolvimento dos supermercados no longo prazo é ainda mais expressivo. Em 2005, as 

vendas totais situavam-se em 26,2 mil milhões de euros, um aumento de quase 10 mil milhões 

de euros em onze anos (+38%). 

De acordo com a IRI, o crescimento de 2016 já não foi impulsionado pelos supermercados 

discount, mas pelos supermercados full-service que recuperaram dinamismo, com uma 

contribuição significativa das vendas online. 

 

 



 

 

51 
 

 

 

A grande maioria dos supermercados funciona em espaços que variam entre os 500 e os 1 500 

metros quadrados, localizados no centro das cidades e em áreas residenciais. Por sua vez, os 

pequenos supermercados são habitualmente orientados para um bairro ou uma aldeia. 

 

O mercado do retalho alimentar holandês é dominado pelo “gigante” Albert Heijn, responsável 

por 35,2% do total de vendas em 2016 (33,5% em 2011). Nos últimos anos, o concorrente Jumbo 

tem ganho quota de mercado de forma muito acentuada (18,4% em 2016, face a 7,4% em 2011). 

Em 2016, a Albert Heijn concluiu a fusão com a Delhaize, líder do mercado belga, passando as 

duas empresas a operar sob o nome de Ahold Delhaize. 

Ainda que existam 38 grandes superfícies não há hipermercados semelhantes aos de Portugal, 

principalmente com uma oferta de produtos não alimentares tão vasta. Neste grupo, 

encontram-se três estabelecimentos Jumbo Foodmarkt, com grandes áreas e que oferecem uma 

gama extensa de alimentos e bebidas. A loja de Breda é a maior do país, com uma área de 6 

000m2 e uma oferta de 35 000 produtos. 

As redes discount continuam a ser o canal muito importante no retalho alimentar dos Países 

Baixos, embora com um crescimento moderado em 2016, após um aumento de 6% das suas 

vendas em 2015. 

Entre 2011 e 2016, o Aldi perdeu quota de mercado (de 7,9% para 7,0%), enquanto o Lidl 

conquistou quota (de 6,7% para 10,3%). Assim, neste período, a quota conjunta dos dois 

discounters alemães aumentou de 14,6% para 17,3%. 
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A cadeia Lidl tem vindo a demonstrar um crescimento particularmente forte nos Países Baixos, 

tendo aberto recentemente o seu 400º ponto de venda e alterado a imagem, oferecendo 

produtos frescos e marcas premium a preços baixos. Comercializa, aproximadamente, 12.000 

referências, significativamente menos que os supermercados full service concorrentes. 

 

Tendências nos supermercados 

 Aprofundamento da segmentação entre os supermercados, discounters, 

estabelecimentos de menor dimensão e canal de vendas online; 

 Dificuldades por parte dos supermercados de dimensão intermédia; 

 Sucesso dos supermercados de produtos biológicos e sustentáveis, como o Ekoplaza e 

o Marqt; 

 Crescente transparência da origem das matérias-primas e do processamento do 

produto; 

 Consolidação das marcas A e do private label (29% do mercado em 2015, segundo a 

PMLA). De acordo com a IRI, o peso das “marcas brancas” manteve-se em 2016. 

 Aumento do número de campanhas e de ações promocionais. Segundo a IRI, em 2016, 

do total das vendas, 20,7% foram realizadas com promoções, enquanto que a Nielsen  

 

estima essa proporção em 21,2% (20% em 2015).  Maior importância conferida pelos 

supermercados à localização de serviços complementares no espaço comercial (como 

correios, lavandaria, sapateiro, fotografia, jornais, máquinas de vending, etc.), dado 

constituírem meios de atração de clientes. 

 Alteração dos conceitos e dos “formatos” das lojas por parte das cadeias de 

supermercados. Esta evolução tem-se traduzido na renovação do layout e design dos 

estabelecimentos, assim como na abertura de novas lojas, de menor dimensão, 

preferencialmente, no centro das cidades. Um ponto em comum é o maior destaque 

dado aos produtos alimentares frescos e de qualidade. 

Neste contexto, surgiram recentemente novos formatos lançados pelas cadeias Plus 

(Plus Briljant), Dirk, Spar, Emté, Poiesz, Jan Linders, Dagwinkel, Recra, Spar, Spar Enjoy, 

Spar Express, Vomar Rood, entre outros. Por sua vez, serão descontinuadas em breve as 

fórmulas Attent (Spar), LekkerMakkelijk (Van Tol) e MCD (Boon). 

As cadeias têm vindo a abrir supermercados concebidos especificamente para o centro 

das cidades. Estas lojas são, por norma, de menor dimensão e oferecem uma gama de 
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produtos mais limitada que os supermercados “convencionais”, mas enquadram-se no 

conceito de conveniência: destinam-se às compras de pequenas quantidades, para 

necessidades mais imediatas, e oferecem “food-to-go” (sandes, pizzas, bebidas etc.). A 

Albert Heijn inaugurou a primeira city store em 2001 e tem atualmente mais de 80 lojas, 

a Spar conta com 28, a que se juntam lojas de outras cadeias, como Jumbo, Coop, Plus 

e Dirk. 

Em paralelo, a Albert Heijn abriu as lojas de conveniência AH to go em estações de 

serviço da BP, a Spar lançou, em 2017, as lojas Spar Express, em postos de combustíveis 

Texaco. 

 Alargamento da oferta de produtos frescos e produtos biológicos por parte dos 

supermercados para dar resposta ao acréscimo da procura. 

Além da aposta em frutas e vegetais frescos, com entregas mais frequentes, cada vez 

mais lojas dispõem de padaria (com fabrico próprio), talho, peixaria e charcutaria. Em 

simultâneo, é dado maior destaque na loja a áreas de produtos biológicos e saudáveis. 

 Aumento da oferta de refeições prontas e pré-preparadas para levar (take away), 

incluindo refeições “à medida”, com ingredientes escolhidos pelo cliente (em alguns 

casos, podem ser encomendadas online). Um exemplo será o Jumbo que lançou  

 

 

recentemente refeições embaladas semi-prontas em parceria com o chef Jamie Oliver 

(marca Jamie & Jumbo). 

 Disponibilização de receitas culinárias em sites das cadeias de supermercados, sendo 

possível, em alguns casos, mediante a escolha de receita pelo cliente, a introdução 

automática dos ingredientes no cabaz, que será recebido em casa ou levantado numa 

loja; 

 Aumento da oferta de produtos “prontos a comer” (refeições rápidas, sandes, saladas, 

sumos, etc.) com possibilidade de consumo no local, com a abertura de pequenos 

espaços de restauração (cafés, padarias, etc.) nos supermercados. 

 Expansão das lojas com espaços de restauração. O Jumbo desenvolve o conceito 

Foodmarkt desde 2013 e o Dekamarkt o World of Food desde 2014. Em 2017, o Albert 

Heijn abriu espaços de restauração Deli Kitchen e Bakery Café em lojas AH XL. O grupo 

Jumbo abriu também recentemente a primeira loja Foodmarkt City by Jumbo. 
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 Introdução de inovações tecnológicas por parte de diversas cadeias no sentido de 

melhorar a relação com o cliente, desde novas funcionalidades nos sites ao lançamento 

de aplicações para telemóveis. 

 Foco no fator rapidez, dado o interesse dos consumidores em poupar tempo nas 

compras, com ofertas de serviço rápido, encomendas via telemóvel, sistema de self-

scanning, pagamentos contactless, (no retalho holandês, em 2015, 40% de todos os 

pagamentos efetuados com sistema contactless foram realizados em supermercados). 

A Albert Heijn avançou para o Scan&Go nas lojas com self-scanning e pagamento 

automático. Esta cadeia disponibiliza uma aplicação móvel (Appie), que permite criar 

automaticamente listas de compras para os clientes com base no seu histórico de 

consumo, apresentar sugestões e facultar ofertas personalizadas. Com esta aplicação, o 

cliente pode fazer self-scanning com o seu telemóvel. Muito recentemente, a Albert 

Heijn iniciou um projeto-piloto com um íman de frigorífico “inteligente” (Hiku), que 

permite aos consumidores fazer a sua lista de compras através de comando de voz e de 

scanner de código de barras. 

 Aposta crescente das cadeias de supermercados no comércio online, com entregas em 

casa ou recolha em pontos de levantamento (pick-up points). Os canais de vendas online 

de produtos alimentares têm registado um forte crescimento e, em 2016, segundo a IRI, 

foram responsáveis por mais de 10% do incremento do volume de negócios dos 

supermercados. 

 

Retalho tradicional 

O retalho alimentar tradicional deverá beneficiar da tendência para o consumo de bens 

alimentares fora de casa (que não faz parte dos hábitos dos holandeses), com as padarias a 

tornarem-se locais de consumo, as frutarias a converterem-se em bares de smoothies e saladas 

e os talhos e as peixarias a transformarem-se em lojas de delicatessen. 

Nos últimos anos, tem-se verificado uma redução do número de lojas do retalho tradicional, 

com exceção do número de peixarias, que aumentou marginalmente. 

De acordo com estatísticas do CBS, existiam cerca de 9.500 estabelecimentos tradicionais de 

retalho alimentar nos Países Baixos. 
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Por sua vez, o portal especializado Detailhandel apresentou um outro levantamento dos 

estabelecimentos de comércio alimentar tradicional (lojas especializadas): 

 

 

 

De acordo com o CBS, o volume de negócios das lojas especializadas de produtos alimentares 

foi de 5,38 mil milhões de euros em 2016 (5,13 mil milhões de euros em 2015). 

Segundo dados da GfK, divulgados em março de 2017, as lojas especializadas alimentares, como 

padarias e lojas de fruta e vegetais perderam ainda mais terreno para os supermercados em 

2016. As padarias receberam menos 4% clientes que no ano anterior e as lojas de fruta e vegetais 

menos 6%. Do mesmo modo, os mercados e as department stores também perderam clientes. 

Segundo dados do CBS, as lojas de produtos biológicos têm um peso relativamente pequeno no 

setor de retalho alimentar, englobando, em 2016, 446 estabelecimentos e um volume de 
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negócios agregado de 302 milhões de euros. Neste conceito abrangem-se as lojas que 

comercializam produtos alimentares biodinâmicos, macrobióticos, naturais, saudáveis, de 

produção sustentável, assim como suplementos nutricionais e homeopáticos 

De acordo com o CBS, existiam ainda em 2016, 453 lojas de produtos alimentares estrangeiros, 

com uma faturação total de 226 milhões de euros. 

 

E-Commerce 

Num país em que 96% da população tem acesso à Internet, o comércio eletrónico é muito 

popular, 71% compra online (dados do CBS para 2016). Destes, cerca 20% já comprou online 

bens alimentares ou bebidas, enquanto em 2012 esta percentagem era de apenas 7,3%. 

A cadeia de supermercados Albert Heijn é responsável por cerca de 60% das vendas online em 

bens alimentares e bebidas (e-grocery). Outras cadeias com importância crescente neste canal 

são, segundo o Smart Food Monitor, Jumbo (18%), Plus (5%), Picnic (4%) e Hoogvliet (4%). 

 

Outros retalhistas, como o Coop, Spar, Dirk, Dekamarkt, Deen, Jan Linders e Boni Markten 

também têm investido na expansão online, com a abertura de pontos de recolha das 

encomendas nas próprias lojas e entregas ao domicílio em algumas regiões. 

O mercado e-grocery tem-se desenvolvido rapidamente na Holanda, mas ainda não atingiu os 

níveis de utilização de outros países europeus como o Reino Unido ou França. Num relatório de 

2015 da empresa de pesquisa de e-commerce Syndy Research, The state of online grocery retail 

in Europe, uma das razões para o desenvolvimento mais tardio deste setor foi a falta de 

concorrentes ao líder de mercado Albert Heijn. No entanto, prevê-se que o e-grocery alcance 

em breve o nível de outros países europeus devido ao crescimento expressivo do mercado e à 

entrada de novos players. 

Embora os lucros obtidos através desta forma de comércio sejam ainda reduzidos, tudo indica 

que o futuro do setor passa por este canal. Em 2015, a quota de mercado do e-grocery no retalho  

 

de produtos alimentares situava-se em 2,1%, sendo que as previsões apontavam para que atinja 

entre 5% e 10% em 2020. 



 

 

57 
 

 

De acordo com o CBS, o comércio de retalho totalizou vendas de produtos de 97,2 mil milhões 

de euros em 2016, que correspondeu a um acréscimo de 2,3% face ao ano anterior (95 mil 

milhões de euros). 

Por sua vez, segundo as estimativas da GfK, em 2016, as vendas de produtos online 

ultrapassaram os 11 mil milhões de euros, um aumento de 25% face a 2015 (8,4 mil milhões de 

euros). 

No que se refere às vendas online de alimentos e bebidas, estas totalizaram 930 milhões de 

euros em 2016, o que significou um aumento de 33% em apenas um ano. Em 2015, o comércio 

online de produtos alimentares já havia atingido 700 milhões de euros, que representaram um 

crescimento de 40% relativamente ao ano anterior. Os produtos mais encomendados por este 

canal são bens não perecíveis e bebidas, como refrigerantes, cerveja e vinho 

 

Num relatório publicado pela Kantar Worldpanel em 2016, The future of e-commerce in FMCG, 

prevê-se que, em 2025, 5% das vendas no retalho agroalimentar holandês sejam online. No 

entanto, existem algumas questões que precisam de ser tidas em conta, como a adequação às 

preferências dos consumidores no sistema de entregas e no método de pagamento, e a ainda 

muito baixa proporção de gastos em encomendas online. 

Por sua vez, a Multiscope, num estudo realizado em 2016, Smart Food Monitor, prevê que, em 

2017, um em cada seis consumidores holandeses faça as compras online, ultrapassando a 

barreira dos 2 milhões de consumidores. Espera-se que o total das receitas dos supermercados 

com vendas online aumente 30% e que o peso deste canal no total chegue aos 5%. 

O mesmo estudo refere ainda que a grande maioria (68%) dos consumidores prefere que as 

encomendas feitas online sejam entregues em casa, 20% opta por ir levanta-las a uma loja física 

e apenas 10% utiliza os pontos de recolha. 
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Uma sondagem realizada pela Deloitte em 2014 indicava que cerca de 80% dos consumidores 

preferia a possibilidade de entregas ao domicílio face ao levantamento em loja, e que estão 

dispostos a pagar, em média, 4€ por este serviço. 

De acordo com os resultados obtidos pela Multiscope, 25% dos consumidores holandeses 

passariam a fazer as compras de bens alimentares e bebidas online se os supermercados não 

cobrassem custos pela entrega, ou se os baixassem. 

Os consumidores holandeses são habitualmente poupados e evitam despesas que considerem 

desnecessárias. Por outro lado, o mesmo estudo refere também que dois em cada três 

consumidores não acham necessário fazer encomendas pela internet quando existe um 

supermercado nas proximidades. 

Nos últimos dois anos, o número de pontos de recolha (pick-up points) nos Países Baixos 

aumentou de cerca de 320 em 2014, para 800 em 2016. A tendência será de continuação do 

aumento do número de pontos de recolha mas a um ritmo mais moderado que o dos últimos 

anos, sobretudo devido à preferência dos consumidores holandeses pela entrega em casa. 

No que diz respeito às compras online, a forma de pagamento mais utilizada pelos holandeses 

é o sistema iDeal, que foi desenvolvido por um banco nacional. Os pagamentos realizados por 

este meio de pagamento totalizaram 283 milhões de euros em 2016 (crescimento de 27,3% face 

a 2015). Em menor proporção, destacam-se outros meios como PayPal, MasterCard e Visa. 

 

Produtos biológicos 

Em 2015, o mercado de produtos biológicos cresceu 11,5%, totalizando 1,3 mil milhões de euros. 

Os produtos biológicos mais vendidos foram as frutas frescas (27%), queijo (25%), carne (22%), 

aves e suínos (18%) e pão e ovos (17%). O crescimento do procura de produtos biológicos teve 

mais impacto nas vendas nos supermercados, que alargaram a sua oferta deste tipo de 

produtos, do que no retalho especializado. 

 

Fruta e legumes 

O consumo de frutas e legumes está relativamente estabilizado, tendo diminuído 2% entre 2008 

e 2015. Esta redução refletiu-se principalmente nas vendas do retalho especializado. 
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Carne 

Nos últimos cinco anos, o consumo de carne tem vindo a cair consecutivamente. Em termos 

aproximados, da carne consumida 50% diz respeito a produtos de porco, 30% de aves e 20% de 

vaca. 

 

 

Tendências no consumo 

 Orientação para estilos de vida saudáveis, 

 Preocupação com a sustentabilidade (produção e bem-estar animal) e impacto 

ambiental; 

 Exigência de total transparência da informação sobre o produtor e a origem do produto; 

 Interesse por produtos autênticos, com indicação de garantia de origem (certificados de 

origem), métodos de produção, certificados de qualidade; 

 Crescente importância dos rótulos (labels) atestando qualidade, autenticidade, 

sustentabilidade; 

 Procura de produtos dietéticos e biológicos, que conduz à expansão da sua oferta nos 

supermercados e nas lojas especializadas nestes produtos; 

 Preferência por produtos frescos e naturais, com destaque para a fruta, peixe e 

substitutos da carne; 

 Procura acrescida de alimentos com características específicas: produtos com pouco 

açúcar, baixo teor de gordura, pouco sal, sem álcool, sem glúten, sem lactose, sem 

componentes artificiais, etc. 

 Aumento da procura de refeições fáceis de preparar, pré-preparadas ou prontas a 

consumir; 

 Alteração de hábitos dos holandeses, com acréscimo do interesse por gastronomia e 

aumento do consumo de alimentos e bebidas fora de casa, quer na restauração quer 

nos pontos de venda; 
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 Bloggers e vloggers ganham importância junto do público, influenciando tendências de 

consumo; 

 Supermercados utilizam, cada vez mais, as redes sociais como meios de marketing. 

 

 

 

Os consumidores holandeses dão cada vez maior importância às questões relacionadas com a 

sustentabilidade, pelo que terão vantagem os produtos que apresentem rótulos de certificação 

de alimentação produzida de forma sustentável, garantindo que as empresas seguem padrões 

elevados de consciência ambiental e de responsabilidade social em todas as fases de produção, 

desde a origem das matérias-primas até à comercialização no retalho. 

 

 

Os principais fornecedores de produtos alimentares no mercado holandês são os dois países 

vizinhos - Alemanha (17,6%) e Bélgica (12,9%). Seguem-se França, Brasil, EUA e Reino Unido.  
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Estes seis países abrangem metade do mercado e os restantes 180 fornecedores disputam a 

outra metade. Portugal ocupa a 50ª posição. 
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Entrada no mercado 

O sucesso para a introdução de produtos alimentares no mercado holandês depende 

essencialmente do conhecimento do mercado e da criação de um relacionamento pessoal com 

o parceiro local, que conhece o mercado, as suas oportunidades e dificuldades. É essencial que  

 

a abordagem ao mercado seja precedida de uma análise dos hábitos alimentares dos 

consumidores, preços praticados e requisitos. Trata-se de um mercado altamente competitivo, 

habituado a consumir qualidade a bom preço. 

 
Fonte: AICEP 

 

Este é um mercado sólido, relativamente pouco afetado pela crise económica, com 

oportunidades crescentes para alimentos saudáveis e sustentáveis e produtos diferenciados e 

de qualidade, incluindo especialidades com origem certificada. 

Por outro lado, apesar de recetivos a novos produtos, os consumidores holandeses possuem 

ainda pouca “cultura alimentar”, razão pela qual produtos gourmet poderão ter dificuldade de 

penetração devido à fraca apetência do mercado e à concorrência bem implantada. 

O consumidor holandês é, tradicionalmente, muito sensível ao preço, o que pode representar 

uma oportunidade para os produtos portugueses com boa relação qualidade-preço. 

Os principais desafios prendem-se com a grande consolidação do setor, possuindo as empresas 

forte posição negocial, que permite impor o pagamento de elevados fees à distribuição para 

promoções e dificulta a introdução de novas marcas. 

Fonte: AICEP 
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Estratégia de comunicação 

Relativamente às estratégias de comunicação e de marketing a utilizar nos Países Baixos, é 

necessário ter o máximo de cuidado com as embalagens que se utilizam no mercado holandês, 

que apesar de estar perfeitamente adaptado ao idioma inglês, tem preferência pelo próprio 

idioma nos produtos vendidos. No segmento gourmet, uma etiqueta na língua original será 

aceitável e até ajuda a transmitir autenticidade e qualidade, fatores importantes para um  

 

produto desta categoria. Não obstante, será muito importante ter uma etiqueta com a 

informação nutricional em língua neerlandesa. 

Outro dos destaques que tem em conta as tendências de mercado é o aparecimento de 

produtos nas estantes do comércio a retalho com o selo europeu de certificação de produtos 

orgânicos, assim como o selo EKO da organização responsável pela homologação dos produtos 

orgânicos nos Países Baixos. De resto, para comercializar este tipo de produtos no mercado dos 

Países Baixos, é necessário ter obtido previamente a certificação deste organismo. 

De forma paralela, também aumentou nos últimos anos a quota de mercado de produtos com 
outras certificações de comércio sustentável, de bem-estar animal ou de outras certificações 
criadas recentemente, como o sistema de estrelas “Beter Leven” (Vida Melhor) para os ovos 
ou produtos à base de carne. São também muito habituais os rótulos MSC, para produtos à 
base de peixe, e as certificações Fairtrade Max Havelaar, Rainforest Alliance e UTZ Certified. 
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8. POTENCIAIS 
IMPORTADORES/ 
DISTRIBUIDORES 
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8. POTENCIAIS IMPORTADORES/DISTRIBUIDORES 

 

8.1 

B2EXPORT 
IMPORTADOR / TRADER 

Responsável 

 

Nome Função 

DANILO MOREIRA Diretor Geral 

Local Arendonk 

Telefone 0032 487863553 

E-mail danilo@b2export.pt  

Website https://www.b2export.pt/  
   

Caracterização Apoio na exportação/importação de produtos portugueses 

Fileira Várias 

Produtos alvo Vários 

Observações 
Esta empresa esteve presente na reunião em Haia, no âmbito da missão 
do projeto Internacionalização dos Recursos Silvestres aos Países Baixos 
(Fev. 2020) 

 

8.2 

CASA BOCAGE/ 
LUSO FLAVOURS 

IMPORTADOR / DISTRIBUIDOR 

Responsável 

 

Nome Função 

EDGAR SANTOS Proprietário 

Local Amsterdam 

Telefone 0031 207723458 

E-mail info@lusoflavours.com  

Website https://www.casabocage.nl/  
 

Caracterização 
Importador, distribuidor, loja e catering de produtos portugueses. Vende 
produtos tipicamente portugueses 

Fileira Várias 

Produtos alvo 
Bacalhau, azeite, vinhos e vinho do porto, pasteis de nata, tortas de 
azeitão, entre outros 

Observações 
Esta empresa esteve presente na reunião em Haia, no âmbito da missão 
do projeto Internacionalização dos Recursos Silvestres aos Países Baixos 
(Fev. 2020). Tem loja online, com site moderno e apelativo. 
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8.3 

IN PORTUGUESE TRADE 
IMPORTADOR / TRADER 

 
Responsável 

 

Nome Função 

JOEY DUKKER Diretor  

Local Delft 

Telefone 0031 153 030 755; 0031 624 370 323 

E-mail info@inptrade.com ; joeydukker@live.nl  

Website https://inptrade.com/contacts/  
 

Caracterização Importador de produtos portugueses. 

Fileira Várias 

Produtos alvo Vários 

Observações 
Esta empresa esteve presente na reunião em Haia, no âmbito da 
missão do projeto Internacionalização dos Recursos Silvestres 
aos Países Baixos (Fev. 2020). 

 

8.4 

SOLID ORGANIC LINK 
IMPORTADOR / DISTRIBUIDOR 

Responsável 

 

Nome Função 

JEROEN SLEIJFFERS Diretor Comercial 

Local GC Cothen 

Telefone 0031 653315302 

E-mail jeroen@solidorganiclink.com  
Website https://www.solidorganiclink.com/index.php  

 

Caracterização Importador, sobretudo de produtos frescos 

Fileira Várias 

Produtos alvo 
Produtos frescos e azeites 
INTERESSE PARA O MEL/COMPOTAS E COGUMELOS DESIDRATADOS 

Observações 
Esta empresa esteve presente na reunião em Haia, no âmbito da 
missão do projeto Internacionalização dos Recursos Silvestres aos 
Países Baixos (Fev. 2020).  

 

8.5 

ZE&D 
IMPORTADOR / DISTRIBUIDOR 

Responsável 

Nome Função 

RICARDO Proprietário 
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MARCIN WRZESINSKI Diretor Comercial 

Local Delft 

Telefone 0031 641753641 

E-mail office@zed.nl  

Website https://zednl.com/  
 

Caracterização Importador/Trader de vários produtos ibéricos e brasileiros 

Fileira Várias 

Produtos alvo Vários 

Observações 
Esta empresa esteve presente na reunião em Haia, no âmbito da 
missão do projeto Internacionalização dos Recursos Silvestres aos 
Países Baixos (Fev. 2020) 

 

8.6 

DE TRAAY 
IMPORTADOR / DISTRIBUIDOR 

Responsável 

 

Nome Função 

WILCO SCHETS Diretor Geral 

Local Lelystad 

Telefone 0031 320282928 

E-mail w.schets@detraay.com  

Website https://www.detraay.com/  
 

Caracterização 
Várias lojas de produtos orgânicos e biológicos. Venda online de 
cosméticos 

Fileira Apicultura 

Produtos alvo Mel e derivados, cosméticos de mel 

Observações 
Reunião na feira BIOFACH, na Alemanha (Fev. 2020). 
Poderá ter interesse para ervas aromáticas e plantas medicinais 

 

8.7 

Z COMPANY 
IMPORTADOR / DISTRIBUIDOR 

Responsável 

 

Nome Função 

RUUD VAN WIJK Diretor Compras 

Local Nuenen 

Telefone 0031 628346659 

E-mail ruud@z-company.nl  

Website https://www.z-company.nl/  
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Caracterização Produtos alimentares saudáveis e orgânicos. 

Fileira Plantas Aromáticas e Medicinais; Cogumelos 

Produtos alvo Produtos desidratados; óleos 

Observações 
Reunião na feira BIOFACH, na Alemanha (Fev. 2020). 
Poderá ter interesse para ervas aromáticas e plantas medicinais 

 

8.8 

EOSTA BV 
IMPORTADOR / DISTRIBUIDOR 

Responsável 

 

Nome Função 

GREGORY SERRUYS Diretor Financeiro 

Local Waddinnxveen 

Telefone 0031 180635552 

E-mail gregory.serruys@eosta.com  

Website 
https://www.eosta.com/  
www.natureandmore.com  

 

Caracterização 
Importador e distribuidor de fruta e vegetais; produtos de origem 
biológica. 

Fileira Cogumelos; Figo da Índia 

Produtos alvo Frutas, legumes, cogumelos 

Observações 

Reunião na feira BIOFACH, na Alemanha (Fev. 2020). 
É uma empresa de dimensão média/grande (presente na Europa, USA, 
Canadá) que dá grande importância à agricultura biológica, orgânica e 
sustentável. 
Faz importação, packaging e distribuição. 

 

8.9 

DE PORTUGEES 
IMPORTADOR / DISTRIBUIDOR 

Responsável 

 

Nome Função 

MANUEL ASSUNÇÃO 
CARLOS GUERRA 

Sócio-Gerente 
Diretor Comercial 

Local Helmond 

Telefone 0031 492 529278; 0031 628797848 

E-mail info@deportugees.nl  

Website https://www.deportugees-webshop.nl/  
 

Caracterização Importador e loja online de produtos portugueses 

Fileira Várias 
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Produtos alvo Produtos portugueses variados: desde o mel e compotas até aos têxteis 
e cerâmica portuguesa 

Observações 
Esta empresa aceitou o convite para a reunião em Haia, no âmbito da 
missão da missão do projeto aos Países Baixos (Fev. 2020), mas teve um 
imprevisto de última hora e não participou 

 

8.10 

MJA LUSO IMPORT 
IMPORTADOR / DISTRIBUIDOR 

Responsável 

 

Nome Função 

MÁRIO AMARAL Sócio-Gerente 

Local Hoofddorp 

Telefone 0031 646412371 

E-mail info@mjatotalservice.nl  

Website http://mjalusoimport.nl/  
 

Caracterização Importador e distribuidor de produtos portugueses. 

Fileira Várias 

Produtos alvo Produtos portugueses 

Observações 

É um dos principais importadores de produtos portugueses. 
Esta empresa aceitou o convite para a reunião em Haia, no âmbito da 
missão da missão do projeto Internacionalização dos Recursos 
Silvestres aos Países Baixos (Fev. 2020), mas teve um imprevisto de 
última hora e não participou. 

 

8.11 

ODIN COOPERATIVE SUPERMARKET 
DISTRIBUIDOR 

Responsável 

 

Nome Função 

THEO BOON Diretor Geral 

Local Vários locais 

Telefon
e

0031 (0) 345 577 133 

E-mail info@odin.nl  

Website https://www.odin.nl/  
 

Caracterização Várias lojas de produtos orgânicos e biológicos e venda online. 

Fileira Apicultura 

Produtos alvo Produtos biológicos 
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Observações 
Fizemos uma visita a uma das lojas, no âmbito da missão do projeto 
Internacionalização dos Recursos Silvestres aos Países Baixos (Fev. 
2020). 

 

8.12 

BERGFOOD 
IMPORTADOR / DISTRIBUIDOR 

Responsável 

 

Nome Função 

MAARTEN VAN DEN BERG Diretor Geral 

Local Oosterhout 

Telefone 0031 162476161 

E-mail info@bergfood.nl  

Website https://www.bergfood.nl/  
 

Caracterização 
Distribuidor de produtos mediterrânicos na Bélgica, Países Baixos e 
Luxemburgo (Benelux) 

Fileira Plantas Aromáticas e Medicinais; Cogumelos 

Produtos alvo Ervas, óleos, cogumelos, carnes 

Observações 
Empresa de média dimensão. Distribuição para supermercados e 
“ready meal industry” 

 

8.13 

DE NOOTZAAK GOTJÉ 
DISTRIBUIDOR 

Responsável 

 

Nome Função 

JOS OFFERMAN 
DENNIS GOTJÉ 

 
Diretor 

Local Amsterdam 

Telefone 0031 20 6259880 

E-mail jos@denootzaakgotje.nl  

Website https://www.denootzaakgotje.nl/  
 

Caracterização Loja física e online/Distribuidor 

Fileira Plantas Aromáticas e Medicinais; Figo da Índia 

Produtos alvo Frutos secos, desidratados, sementes 

Observações 
Empresa direcionada para o canal Horeca e alguns mercados, 
Wilhelminaplantsoen, Diemen, Rozengracht, Zaandam, Stadsplein, 
Amstelveen, Lindengracht, Amsterdão (Jordaan) 
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8.14 

DE NOOTZAAK VAN GENIETEN 
DISTRIBUIDOR 

Responsável 

 

Nome Função 

ALEKSANDRA LOOPSTRA Proprietária 

Local Voorburg 

Telefone 0031 703876286 

E-mail info@denootzaakvangenieten.nl  

Website https://www.denootzaakvangenieten.nl/  
 

Caracterização Loja física e online 

Fileira Várias 

Produtos alvo Frutos secos e desidratados, chás, café, cabazes, chocolate, biscoitos, 
superfoods 

Observações 
Loja especializada na venda de frutos secos e desidratados, frutas 
tropicais, chás e cafés. 

 

8.15 

EUROCHOICE 
IMPORTADOR / DISTRIBUIDOR 

Responsável 

 

Nome Função 

CEES MOSTERT Diretor Geral 

Local Leeuwarden 

Telefone 0031 582948910 

E-mail 
sales@eurochoice.nl ; halachev@dryfoods-
bg.eu  

Website https://www.eurochoice.nl/ 
 

Caracterização Importador de produtos europeus. Tem gama de produtos biológicos. 

Fileira Várias  

Produtos alvo Ervas, especiarias, cogumelos, fruta congelada, charcutaria 

Observações 
Importa sobretudo de fabricantes e agricultores de pequena e média 
dimensão 

 

8.16 

GREENYARD 
IMPORTADOR / DISTRIBUIDOR 

Responsável 

 

Nome Função 

MARTIN DE VRIES Diretor Geral 

Local Waddinxveen 
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Telefone 0031 885294400 

E-mail info@greenyardfresh.nl  

Website https://www.greenyardfresh.nl/  
 

Caracterização Importador. Parte do Greenyard Group 

Fileira Figo da Índia 

Produtos alvo Frutas e vegetais 

Observações 
Empresa de média/grande dimensão. 
Tem interesse em produtos frescos 

 

8.17 

FOODELICIOUS 
DISTRIBUIDOR 

Responsável 

 

Nome Função 

HERMAN SPECKER Sócio-Gerente 

Local Rotterdam 

Telefone 0031 104130111 

E-mail verkoop@foodelicious.nl  

Website https://www.foodelicious.nl/  
 

Caracterização Loja física e online 

Fileira Plantas Aromáticas e Medicinais 

Produtos alvo Ervas, óleos, chás, produtos de trufas/cogumelos, doces, bebidas 

Observações 
Mercado Gourmet. 
Costuma estar presente em algumas feiras do setor alimentar 

 

8.18 

HORIZON NATUURVOEDING 
DISTRIBUIDOR 

Responsável 

 

Nome Função 

JEROEN KRAMER Diretor 

Local Usselstein 

Telefone 0031 306887142 

E-mail info@horizonnatuurvoeding.nl  

Website https://www.horizonnatuurvoeding.nl/  
 

Caracterização Importador de frutos secos e desidratados biológicos 

Fileira Figo da Índia 

Produtos alvo Frutos secos, desidratados e sementes bio 
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Observações Interesse em frutos secos e desidratados e manteigas de frutos secos 

 

8.19 

IMPORT LIFE IS A PINTXO 
IMPORTADOR / DISTRIBUIDOR 

Responsável 

 

Nome Função 

WIM IJSKA Proprietário  

Local Middelburg 

Telefone 0031 639576745 

E-mail info@importlifeisapintxo.nl  

Website https://importlifeisapintxo.nl/  
 

Caracterização Importador de especialidades ibéricas 

Fileira Várias 

Produtos alvo Ervas, especiarias, patês, snacks, conservas de peixe, snacks, entre 
outros 

Observações 
Vende produtos típicos espanhóis e portugueses. Tem preferência por 
importar de empresas de pequena dimensão e prima pela novidade e 
qualidade nos produtos que importa 

 

8.20 

MARQT 
DISTRIBUIDOR 

Responsável 

 

Nome Função 

QUIRIJN BOLLE Fundador 

Local Amsterdam 

Telefone 0031 208207700 

E-mail quirijn.bolle@marqt.com  

Website https://www.marqt.nl/  
 

Caracterização Supermercado bio com 19 lojas 

Fileira Várias 

Produtos alvo Produtos biológicos 

Observações Média dimensão 
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8.21 

O CHAPARRO 
DISTRIBUIDOR 

Responsável 

 

Nome Função 

PAULO MARTINS Sócio-Gerente 

Local Haia 

Telefone 0031 703902090 

E-mail info@ochaparro.eu  

Website https://ochaparro.eu/  
 

Caracterização Loja física e online de produtos portugueses 

Fileira Várias 

Produtos alvo Produtos portugueses 

Observações 
Pequeno supermercado de produtos portugueses (enchidos, vinhos, 
azeites e refeições prontas congeladas) 

 

8.22 

OFC 
ORGANIC FLAVOUR COMPANY 

IMPORTADOR / DISTRIBUIDOR 
Responsável 

 

Nome Função 

EDWIN V DIEREN 
PETER VAN DE STEEG Coproprietários 

Local Veenendaal 

Telefone 0031 318 519 139; 0031 318 543 288 

E-mail e.v.dieren@ofc.nl  

Website https://ofc.nl/  
 

Caracterização Importador e produtor de chás e especiarias 

Fileira Plantas Aromáticas e Medicinais 

Produtos alvo Ervas, chás, especiarias bio 

Observações Vende para a indústria alimentar e tem algumas marcas próprias 

 

8.23 

PORTUGESE PRODUCTEN 
IMPORTADOR / DISTRIBUIDOR 

Responsável 

Nome Função 

EMÍLIO SOUSA Cofundador 

Local Barendrecht 

Telefone 0031 639569971 
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E-mail info@portugeseproducten.nl  

Website https://www.portugeseproducten.nl/  

 

Caracterização Grossista e loja online de produtos portugueses e brasileiros 

Fileira Várias 

Produtos alvo Produtos portugueses 

Observações 
Pequeno armazém. 
Vende produtos portugueses e brasileiros para empresas (HORECA) e 
também para particulares 

 

8.24 

VEHGRO 
IMPORTADOR / DISTRIBUIDOR 

Responsável 

 

Nome Função 

MICHEL GROOTHUIS Fundador 

Local Hengelo 

Telefone 0031 541746030 

E-mail sales@vehgro.com ; logistics@vehgro.com  

Website https://www.vehgroshop.com/  
 

Caracterização Importador, distribuidor e loja online 

Fileira Várias 

Produtos alvo Ervas e especiarias, chás, mel, fruta e cogumelos em pó 

Observações Importação e venda de produtos orgânicos a granel 

 

8.25 

VION FOOD GROUP 
DISTRIBUIDOR 

Responsável 

 

Nome Função 

RONALD LOTGERINK CEO 

Local Boxtel 

Telefone 0031 889953555 

E-mail info@vionfood.com  

Website https://www.vionfoodgroup.com/de/  
 

Caracterização Fornecedor de carne e outros produtos para supermercados  
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Fileira Recursos Cinegéticos 

Produtos alvo Peixe, Carne e derivados 

Observações 
Empresa de média/grande dimensão. 
É um produtor de carne e derivados (Holanda e Alemanha), incluindo 
produtos à base de vegetais 
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9. CULTURA DE 
NEGÓCIOS 
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9. CULTURA DE NEGÓCIOS 

 

 
Fonte: AICEP 

 

 As negociações com empresários holandeses devem obedecer a um planeamento 

rigoroso e as marcações devem ser solicitadas com várias semanas de antecedência. 

 É essencial chegar pontualmente aos encontros, ou melhor ainda, uns minutos antes. 

 Os holandeses são pessoas muito diretas, que não dedicam muito tempo a 

“subterfúgios”. 

 Habitualmente dizem o que pensam, não valendo a pena perder tempo, quando 

demonstram não estar interessados no produto/serviço. 

 Devido à natureza, dimensão, acessibilidade e competitividade do mercado holandês, 

os distribuidores costumam exigir distribuição exclusiva. 

 Os preços deverão ser “ajustados” logo de início, já que os holandeses não gostam muito 

de “regatear”. 

 O aperto de mão é a forma mais habitual de saudação, tanto para os homens como para 

as mulheres. 

 Não é habitual o tratamento pelo título académico (somente Senhor/a) e é normal que 

após os primeiros contactos o tratamento passe a ser através do nome próprio. 

 São sóbrios no seu estilo de vida e, em particular, na forma de vestir. É cada vez mais 

comum não colocarem gravata com um fato, ou tirar o casaco antes de se sentarem à 

mesa de negociações. Aconselha-se a seguir o exemplo, se for o caso. 

 É habitual oferecer chá, café e água durante as reuniões. 

 O almoço tem muitas vezes a duração de 30 minutos e é normalmente constituído por 

fatias de pão com carnes frias. Se a reunião coincide com a hora do almoço, não é 

frequente levarem os seus convidados a um restaurante, comendo na cantina da  
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 empresa ou (sandes) na própria sala de reuniões. Não é muito habitual o consumo de 

álcool ao almoço. 

 Os holandeses preservam imenso a sua vida privada, pelo que não é habitual as reuniões 

prolongarem-se para além do horário oficial de trabalho. Este é respeitado tanto à 

entrada como à saída, pelo empregado e pelo patrão. 

 

A ter ainda em conta no comércio: 

 Elevada concentração no retalho com poucos interlocutores e descida dos preços; 

 Aumento de quota de mercado das lojas de discount; 

 Baixo grau de conhecimento dos produtos portugueses ao nível do consumidor final; 

 Falta de imagem genérica do país e de associação com “prestígio”; 

 Pouca visibilidade, fraca presença nos pontos de venda; 

 Mercado muito aberto 

 Forte agressividade promocional dos países concorrentes, que realizam campanhas 

massivas ao longo do ano e praticam preços apelativos (Espanha, Turquia, Marrocos, 

Malta e Croácia); 

 Apesar de uma boa relação preço/qualidade, Portugal é muitas vezes penalizado por 

apresentar, em produtos comparáveis, um preço final mais elevado que os seus 

concorrentes; 

 

Recomendações de negociação 

 

 

 

 



 

 

80 
 

  

10. CONDIÇÕES 
LEGAIS DE ACESSO 
AO MERCADO 
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10. CONDIÇÕES LEGAIS DE ACESSO AO MERCADO 

 

Os Países Baixos, 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. 

Utiliza a rede SOLVIT, um mecanismo criado pela União Europeia para resolver problemas entre 

os Estados-membros resultantes da aplicação incorreta das regras do Mercado Único, de forma 

a evitar o recurso aos tribunais. 

O principal imposto com produtos é o Imposto sobre o Valor Acrescentado (Belasting 

Toegevoegde Waarde - BTW). A maioria dos produtos (e serviços) é tributada à taxa normal de 

21%, existindo, igualmente, uma taxa reduzida (6%) aplicável a bens de primeira necessidade 

(principalmente géneros alimentícios e produtos agrícolas) e publicações (livros e jornais). É de 

lembrar que estas taxas no mercado B2B não são aplicáveis nas exportações para empresas 

dentro da União Europeia que estejam registadas para o efeito. 

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

Impostos Especiais de Consumo (Accijns), a taxas variáveis, como sejam o álcool, as bebidas 

alcoólicas, o tabaco, os produtos petrolíferos e algumas bebidas não alcoólicas como os sumos 

de frutas ou de vegetais e a água mineral (Frisdrankbelasting). 

Muitas das questões podem ser respondidas através do contacto com entidade responsável pela 

Distribuição na Holanda, a HIDC (Holland Internacional Distribution Council). Os produtores e 

exportadores podem colocar questões diretamente a esta entidade sobre cadeias de 

fornecimento e de distribuição, pedir informação sobre a logística nacional e regulamentos 

legais e financeiros. 

Contato: HIDC – Ms. Joyce van Dalen (j.vandalen@ndl.nl) Tel: +31 (0)79 343 81 10 
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11. FEIRAS 
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11. FEIRAS 

 

WORL OF PRIVATE LABEL 

Produtos Alimentares e Bebidas 

 

LIFE IS GOOD IN PRIVATE LABEL 

 

 

 

 Amesterdão 

 Anual 

 https://www.plmainternational.com/  

Próxima data: 

 2020 – 2 e 3 de Dezembro 

 

 

 

GASTVRIJ ROTTERDAM 

Produtos alimentares 

 

Gastvrij Rotterdam 

HOSPITALITY, EXPERIENCE AND QUALITY 

Exhibition for ambitious hospitality professionals 
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 Roterdão 

 Anual 

 https://www.gastvrij-rotterdam.nl  

 

Próxima data: 

 2021 – 20 a 22 de Setembro 
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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: (+ 351) 217 909 500 

 

 

AIP 

 

 

• www.aip.pt  

 Praça das Indústrias; 1300-307 Lisboa 

 GPS: 38.699527, -9.182787 

 E: geral@aip.pt  

 T: (+ 351) 213 601 021 
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NERBE/AEBAL 

 

Gabinete de Apoio à Internacionalização 

 www.nerbe.pt  

 Rua Cidade de S. Paulo; 7801-904 Beja 

 E: nerbe@mail.telepac.pt 

 T: (+351) 284 311 350 

 

 

CÂMARA DE COMÉRCIO PORTUGAL HOLANDA 

 

 Avenida Infante Santo, 43; 5º; 1399-011 Lisboa 

 W: http://www.ccph.pt/ 

 E: infolisboa@ccila-portugal.com 

 T: (+ 351) 213 955 580 
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Delegado AICEP: 

 Miguel Porfírio 

o Zeestraat 74 - 2518AD Den Haag 

o T: + 31 70 328 12 39 

o aicep.thehague@portugalglobal.pt  
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A AICEP disponibiliza no seu site uma longa lista de Operadores Logísticos habilitados para as 

exportações para os Países Baixos, com informação sobre: 

 Nome 

 Endereço 

 Telefone 

 Email 

Esta lista pode ser consultada em: 

 http://www.portugalglobal.pt/PT/Internacionalizar/logisticaglobal/Europa/Holanda/Pa

ginas/Holanda.aspx  
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