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1. Sumário Executivo 
O presente documento está inserido no âmbito do projeto Portugal Foods Hubs e versa sobre o estudo do 

sector agroalimentar na Bélgica. Ao longo do documento será feita uma descrição macroeconómica do 

mercado belga e uma descrição do sector agroalimentar e dos principais hábitos de consumo do país. 

2. Caracterização Macroeconómica 
Com o 8º PIB per capita da Europa, a economia belga 

posicionou-se no 25º lugar a nível mundial, assumindo a 9ª 

posição no seio da União europeia. 

A economia Belga, apesar da sua reduzida dimensão e da 

escassez de recursos naturais, privilegia, no seio da UE, de 

uma localização geográfica estratégica ao fazer fronteira 

com países que apresentam um elevado poder de compra 

como o Luxemburgo, Holanda, França e Alemanha, bem 

como de infraestruturas de boa qualidade.  

A grande capacidade de resposta dos seus portos marítimos, bem como a extensa rede de vias de 

comunicação transformaram a Bélgica num importante centro logístico europeu, por onde circulam grandes 

volumes de mercadoria.  Ainda, o mercado belga é reconhecido pela sua diversificada atividade comercial. 

Apesar de se ter observado nos últimos anos uma 

perda significativa do peso do sector secundário, a 

Bélgica continua a ser um grande polo industrial, 

com grande potencial ao nível da indústria química, 

alimentar, farmacêutica e biotecnologia, automóvel, 

equipamentos de transporte, aeronáutica, logística e 

tecnologias de informação e de comunicação.  

Por outro lado, a Bélgica assume-se um importante 

centro de decisões, acolhendo instituições 

europeias, organizações internacionais e não 

governamentais, o que levou à fixação de muitas 

empresas multinacionais. De destacar, que Bruxelas 

se apresenta o segundo local do mundo (depois de 

Washington), no que respeita à concentração de 

grupos de interesse. 

 

 

 

 

Área: 30 528 Km2  

População:  11,409,077  

Dens idade populac ional :  367 hab./Km2 

Capita l:  Bruxelas 

Rel igião:  75% da população é católica 

romana;   

Língua of ic ial :  As línguas oficiais são o 

neerlandês ou flamengo (60% da população), o 

francês (cerca de 40%) e o alemão (menos de 

1%). 

Unidade monetár ia:  1 EUR = 1,086 USD 
Risco do País:  Risco geral - BBB Risco de 
estrutura económica - A  
Risco político - BBB  
(AAA = risco menor; D = risco maior) 

The World Factbook 
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Enquadramento Económico 

- O atual Governo representa o resultado de uma complexa e intensa ronda de negociações, sendo 

constituído por 14 ministros e 4 secretários de Estado; 

- O sector dos serviços assume a maior contribuição na economia (77,2%), relativamente ao peso do 

PIB; 

- O grande impacto da crise financeira mundial sobre a economia belga levou ao agravamento da 

dívida pública e, consequentemente, a preocupações concernentes ao restabelecimento do equilíbrio 

financeiro; 

- A economia belga cresceu em 2010, seguindo-se uma estagnação entre 2012-2013, com novo 

crescimento em 2014; 

- Em 2015, o aumento das exportações, do investimento e do consumo privado conduziram a um 

crescimento do PIB em cerca de 1,3%; 

- Em 2015, observou-se uma redução do défice público, um agravamento da dívida pública e uma 

elevada taxa de desemprego; 

- A Bélgica é considerada o 13º exportador e importador mundial, sendo um relevante importador de 

matérias primas e muito dependente em termos de comércio mundial; 

- Os principais clientes da Bélgica remetem para parceiros da União Europeia, onde a Alemanha, 

Holanda e o Reino Unido representaram mais de 50% do total exportado em 2014; 

- Os grandes fornecedores da Bélgica foram também a Holanda, Alemanha, França e Reino Unido, 

com cerca de 48% do total importado em 2014, sendo que Portugal foi o 37º fornecedor da Bélgica; 

- Segundo o “Global Competitiveness Report 2015-2016”, a Bélgica situou-se na 19ª posição no 

ranking de competitividade que agrega 140 países (7º lugar dentro da EU); 

- De acordo com o “EY`s Attractiveness Survey Europe 2015”, a Bélgica manteve a 5ª posição na 

Europa em termos de captação de IDE, destacando-se pela sua localização atrativa, nomeadamente 

para os centros de distribuição de inúmeras empresas estrangeiras; 

- Os Estados Unidos da América revelam-se o principal investidor na Bélgica, seguindo-se França, 

Alemanha, Holanda e Reino Unido; 

- Nos próximos anos, prevê-se que o Investimento Estangeiro no país continue a crescer.  

No curto a médio prazo, a Bélgica 

enfrenta desafios de redução do 

défice orçamental estrutural, de 

elevado nível da dívida pública 

(país mais vulnerável à 

volatilidade dos mercados 

financeiros), da lenta 

recuperação da economia, do 

elevado nível de desemprego e 

da intensa carga fiscal. De 

destacar, o nível elevado de risco 

associado ao terrorismo e à 

instabilidade política evidenciada 

no âmbito da União Europeia. 

 

Dados 2014 2016 2018 

População (milhões) 11,2 11,4 11,5 

PIB a preços de mercado (109EUR) 400,6 426,0 450,6 

PIB per capita (USD) 47 421 39 082 45 527 

Crescimento real do PIB (var.%) 1,3 1,4 1,6 

Consumo Privado (var.%) 0,4 1,4 1,4 

Consumo Público (var.%) 0,6 0,5 0,8 

Formação Bruta do Capital fixo (var.%) 7,0 2,0 2,2 

Taxa de desemprego (%) 8,5 8,0 7,6 

Taxa de inflação (média em %) 0,5 1,1 1,6 

Dívida Pública (% do PIB) 106,7 105,5 102,9 

Saldo da Balança Corrente (%do PIB) 0,1 0,4 0,2 

Taxa de câmbio (média, 1EUR=XUSD) 1,33 1,05 1,17 

Quadro 1: Dados Macroeconómicos Bélgica; Fonte CIA World Fact Book 
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Previsões para os próximos anos: 

✓ Crescimento do PIB; 

✓ Crescimento das importações de bens 

e serviços, a um ritmo ligeiramente 

inferior ao das exportações; 

✓ Crescimento do consumo privado a 

um ritmo próximo dos 1,5%, com 

incrementos mais moderados do lado 

do consumo público; 

✓ Pequena aceleração dos valores de 

investimento; 

✓ Redução da taxa de desemprego para 

os anos futuros; 

✓ Subida da taxa de inflação devido essencialmente aos impostos indiretos mais elevados; 

✓ Valores superavitários da balança comercial corrente; 

✓ Redução gradual do défice do sector público, com trajetória semelhante para o peso da dívida 

pública; 

✓ Plano de reformas económicas com enfoque no equilíbrio orçamental até 2018, ao qual acresce 

uma redução de impostos para incentivar a competitividade da economia e recuperar o poder de 

compra das famílias. 

 

Relações Económicas com Portugal –  Comércio de bens e serviços  

No que respeita ao comércio de bens, a economia belga 

situa-se entre os dez principais parceiros de Portugal (9º 

cliente e fornecedor em 2014). De destacar, que a balança 

comercial bilateral revelou-se deficitária entre o período de 

2010 a 2015.  

Importa destacar a relevância do país como destino de 

emigração portuguesa. De acordo com o Observatório da 

Emigração (OdM), em 2015 cerca de 34.455 portugueses residiam na Bélgica, população que tem vindo a 

crescer nos últimos anos.  

Acresce que os dados observados em 2015, evidenciam uma diminuição das exportações para o mercado 

belga e um aumento das importações, reforçando o défice da balança comercial para Portugal. 

Em média, o crescimento dos produtos vendidos por Portugal para a Bélgica foi de 9,2% ao ano, 

enquanto as compras praticamente estagnaram.  

 

Os cinco principais grupos de produtos representaram cerca de 57% das vendas efetuadas para a Bélgica 

em 2014. De acordo com o gabinete de estratégia e estudos, os produtos provenientes de Portugal 

revelavam um baixo teor de intensidade tecnológica. De destacar, o crescimento do número de empresas 

portuguesas que efetuaram vendas para a economia belga desde 2010 (1928 empresas), contabilizando-

se 2 175 empresas em 2014. 

% Total 2014 
Combustíveis minerais  19,3 

Maquinas e aparelhos  12,6 

Químicos  8,8 

Plásticos e borracha 8,4 

Veículos e outro mat. transporte 8,0 

Alimentares  5,8 
Quadro 2: Exportações por grupos de produtos de 
Portugal para a Bélgica; Fonte: ITA – International 
Trade Administration 

Estrutura produtiva belga no PIB (%)

Setor dos serviços

Setor da indústria

Setor agrícola
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No que concerne às importações portuguesas da 

Bélgica, o grupo de produtos evidenciados na tabela 

evidenciaram cerca de 66% do total comprado a este 

país. De revelar, que segundo o Gabinete de Estratégia 

e Estudos, cerca de 45,3% dos produtos industrias 

importados por Portugal a partir da Bélgica 

apresentavam um grau tecnológico médio alto. 

 

3. AMBIENTE SÓCIO CULTURAL 
A Bélgica não é um país homogéneo, com apenas uma nacionalidade. Culturalmente, existem três grandes 

áreas distintas: o norte, a Flandres, maioritariamente falantes de neerlandês; no sul, na região de Wallon, 

predomina o Francês; e no nordeste do país existe uma minoria com influência germânica.  

Idioma 

A Bélgica possui três línguas oficiais: o francês, neerlandês e o 

alemão. O Valão (Wallon) é utilizado por cerca de 33% da 

população. O Flamengo (Vlaams) é a variação local da língua 

neerlandesa e é falada por mais de 60% da população, sendo 

maioritariamente falada no Norte do país. A língua alemã, falada 

por cerca de 1% da população, pode ser encontrada nos cantões a 

Este da região de Wallon. Bruxelas, a capital do país, tem duas 

línguas oficiais: o francês e neerlandês. O luxemburguês, apesar de 

não ser considerado uma língua oficial, é falado por 0,5% da população.  

Cerca de 10% da população belga não é nativa, existindo também uma percentagem significativa de 

falantes de espanhol, italiano, grego, árabe e turco.  

Sociedade Belga 

A Bélgica apresenta-se um país bilingue por lei (Holandês e Francês), sendo que a coexistência destas 

duas culturas dominantes estimula a existência de uma grande multiculturalidade. Embora profundamente 

tradicional em muitos aspetos, os belgas são flexíveis e apresentam perspetivas internacionais. De 

salientar que os belgas são frequentemente reconhecidos pela sua capacidade de organização e de foco 

no trabalho, para depois aproveitarem o lazer, criando, assim, altos padrões de vida. Apesar do país ser 

pequeno e relativamente difícil numa primeira abordagem, assume-se completamente aberto para os 

negócios. 

Horários  

O horário de trabalho inicia-se, normalmente, às 8:30h da manhã e encerra às 17:30h. Embora os negócios 

não terminem oficialmente mais cedo às sextas feiras, muitos trabalhadores optam por iniciar mais cedo o 

% Total 2015 

Químicos 22,4 

Máquinas e aparelhos 12,4 

Veículos e outro mat. transporte 11,7 

Plásticos e borracha 11,4 

Metais comuns 8,2 

Alimentares 6,6 

Quadro 3: Importações por grupos de produtos da Bélgica 

a partir de Portugal; Fonte: ITA – International Trade 

Administration 

Feriados Federais: 
11 de Julho – Festa da 
Comunidade Flamenga; 
21 de Julho – Dia da 
Independência; 
27 de Setembro – Dia da 
Comunidade Francesa; 
15 Novembro - Festa da 
Comunidade alemã 
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fim de semana. De ressaltar, que os belgas costumam tirar um mês inteiro de férias todos os anos, 

normalmente entre Julho e Agosto. 

Processo negocial  

O negociante belga fixará o tempo da reunião para reunir com um potencial parceiro e, tendencialmente, 

esta decorrerá a meio da manhã ou da tarde. A pontualidade é apreciada pelos belgas, sendo o seu 

incumprimento percecionado pelos belgas como um potencial parceiro pouco fiável e organizado.  

Embora uma boa relação pessoal não seja um pré-requisito para o desenvolvimento de uma relação 

negocial, os negociantes belgas gostam de conhecer numa primeira abordagem as pessoas com quem 

vão trabalhar. Durante as reuniões, os interlocutores belgas comportam-se de forma amigável e simples. 

Após as apresentações, os empresários belgas iniciam, geralmente, a reunião com conversas informais 

antes de entrar no campo mais profissional. De destacar que os belgas que falam holandês dominam, 

geralmente, a língua inglesa, podendo facilmente conduzir uma reunião em inglês, ao contrário dos 

francófonos que não têm tanta facilidade com este idioma. 

Formas de Tratamento e Saudação   

O tratamento pelo nome deve ser usado apenas entre amigos íntimos. Num processo negocial deve usar-

se o padrão de cortesia Meneer (Senhor) e Mevrouw (Senhora), seguindo-se o nome que, normalmente, 

será o apelido de família.  

A saudação habitual entre pessoas que não se conhecem é um breve aperto de mão, sendo que quando 

já existe algum tipo de relacionamento amigável, este gesto pode ser substituído por três beijos no rosto. 

Os homens nunca se beijam, trocando antes um aperto de mão. 

Religião 

A grande maioria da população belga é católica romana (75%), sendo a restante população protestante ou 

de outras religiões.  

Dress-Code 

Frequentemente, os homens utilizam cores escuras, fatos sóbrios com camisa branca e gravata de seda e 

sapatos com atacadores. As mulheres usam frequentemente fatos (de calça ou saia) ou vestidos clássicos.  

Sugestões 

• O agendamento de reuniões é fundamental e deve ser feito com alguma antecedência. É muito 

importante ser pontual nas reuniões; 

• Não é aconselhável efetuarem-se comparações com os países vizinhos (França e Holanda); 

• É aconselhável, no decorrer de uma reunião negocial, manter-se o contacto visual com o 

parceiro; 

• Os cartões-de-visita são muito valorizados e devem incluir o nome da empresa e indicar o cargo 

da pessoa; 

• Tenha atenção que, em alguns locais de trabalho, os colaboradores podem iniciar as suas 

funções pelas 8 horas.  
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4. REGULAMENTAÇÃO E LOGÍSTICA 

TRANSPORTES 

Principais portos marítimos: Antuérpia, Gent, Oostende, Liege e Zeebrugge. O porto de Antuérpia 

assume-se como o segundo mais importante porto marítimo da Europa, encontrando-se entre os 20 
principais em termos de volume de mercadorias, a nível mundial. De notar, que a Bélgica conta com 
66,5km de costa e 1 532km de vias navegáveis em todo o interior do país. 

Rede rodoviária: Com uma extensão de cerca de 154 012km, a ligação de estradas entre as principais 
cidades é excelente, com uma rede de autoestradas isenta de pagamento de portagens. 

Rede ferroviária: Rede muito eficiente de caminhos-de-ferro, com ligações entre as principais regiões e 
cidades, contando com 3536 km de vias férreas. 

Aeroportos: O país tem cinco aeroportos que oferecem serviços a passageiros – aeroporto internacional 

de Bruxelas, Bruxelas Sul, Liege, Oostende, Antuérpia. 

 

Índice de desempenho logístico (LPI) 

De acordo com o Índice de 

Desempenho Logístico, publicado pelo 

World Bank, verifica-se que a Bélgica 

se apresentam na categoria de 

países com melhor desempenho 

logístico, com uma rede logística 

bastante extensa, extremamente 

eficiente e multimodal. De ressalvar, o 

importante papel do porto de Antuérpia 

no comércio europeu.  

De salientar, que no ranking de melhor 

desempenho logístico com 160 países, 

o mercado belga apresenta-se numa posição muito privilegiada ao situar-se na 10ª posição, ressaltando-

se o contributo essencial de alguns indicadores como infrastructure, tracking and tracing, timeliness, 

International Shipments e Logistics competence. 

 

Certificação Relevante no âmbito dos produtos agroalimentares  

• Sendo a Bélgica parte integrante da União Europeia e, portanto, parte integrante da União Aduaneira, 

mercadorias com origem na UE ou em livre circulação no território comunitário (provenientes dos 

Estados terceiros em relação às quais foram pagos os direitos aduaneiros e que tenham cumprido as 

formalidade de importação) ficam isentas de controlos alfandegários, podendo ocorrer, no entanto, 

uma fiscalização relativa à qualidade e às características técnicas. 

• Na sua maioria, os direitos de importação são ad valorem, calculados sobre o valor CIF (Cost, 

Insurance and Freight) das mercadorias. 

• O IVA apresenta três níveis de tributação na Bélgica: 

o 21% (taxa normal) aplicável à generalidade dos bens; 
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o 12% (taxa intermédia) sobre produtos fitofarmacêuticos, combustíveis sólidos e serviços de 

restauração; 

o 6% (taxa reduzida) recai sobre a maioria dos géneros alimentícios e na prestação de 

determinados serviços; 

• Determinados produtos encontram-se submetidos ao pagamento de Impostos Especiais de Consumo 

que incidem sobre bens como o álcool, as bebidas alcoólicas, o tabaco e os produtos petrolíferos; 

• Amostras: O mercado belga aceita a entrada de amostras, isentas de direitos e IVA, no seu território, 

sendo apenas necessário o conhecimento aéreo de embarque e uma fatura comercial; 

• Rotulagem: Todas as embalagens de produtos exportados para este mercado têm obrigatoriamente 

que estar rotuladas em francês e em flamengo, devendo conter as seguintes informações: 

o denominação de venda;  

o listagem de ingredientes, incluindo os aditivos;  

o data de validade mínima;  

o condições de armazenamento e utilização;  

o nome do fabricante, embalador e / ou o vendedor,  

o instruções recomendadas; 

o quantidade líquida. 

 

5. OPORTUNIDADES E DESAFIOS 
Oportunidades Desafios 

• Estratégica localização geográfica, fazendo 

fronteira com países que revelam um elevado poder de 
compra; 

• Elevada qualidade dos produtos alimentares, com 
crescente procura por snacks e alimentos de 
conveniência, produtos orgânicos e étnicos; 

• Desempenho muito positivo das exportações 
belgas; 

• Forte tradição gastronómica e diversidade cultural, 
fazem com que a Bélgica seja utilizada 
frequentemente por empresas como um mercado-
teste para produtos alimentares; 

• Mercado pertencente à UE, permitindo a livre 
circulação de produtos e proporcionando um aumento 
na disponibilidade de novos produtos para a Bélgica. 

• Sector alimentar com elevados 
custos energéticos que prejudicam, 
sobretudo, as PME; 

• Crescente pressão dos preços da 
mão-de-obra local; 

• Grande concorrência dos países 
transfronteiriços; 

• Crescente envelhecimento da 
população. 

 

 

 



Bélgica  
 

9 

6. ANÁLISE DO SECTOR AGROALIMENTAR  

Indústria Alimentar – alguns factos 

• O sector alimentar belga revelou um crescimento modesto em 2014 (0,3%), atingindo os 48,3 mil 

milhões de euros. No entanto, em 2015 observa-se um crescimento mais acentuado; 

• O sector alimentar verificou entre 2005 e 2015 um crescimento de cerca de 50%; 

• Aumento em cerca de 10% das empresas atuantes na indústria alimentar belga face a 2014, 

indicando que as empresas deste ramo investiram cerca de 1,43 mil milhões de euros em 2015; 

• O sector alimentar belga apresenta-se o maior empregador industrial e empregava em 2014 cerca 

de 187 000 pessoas; 

• Comparativamente, em 2014, o sector alimentar belga representava quase 18% de toda a indústria 

suíça; 

• Verifica-se uma mudança nos padrões domésticos e típicos de consumo, nomeadamente durante 

o pequeno almoço, que em vez de serem tomados em casa, têm sido alterados para lojas de 

conveniência (nomeadamente estações de serviço). 

Principais oportunidades ao nível do segmento de produtos 

Snacks e alimentos de conveniência 

Segmento com um crescimento mais rápido do que o previsto, essencialmente devido à maior tendência 

de crescimento do número de famílias solteiras, bem como à alteração dos hábitos alimentares e estilos 

de vida das famílias. De destacar, que a indústria de fast food está a efetuar esforços claros para oferecer 

alternativas mais saudáveis, uma vez que os consumidores belgas procuram soluções cada vez mais 

rápidas e saudáveis.  

Produtos orgânicos   

Mercado em crescimento, sendo o consumo destes alimentos mais evidente entre mulheres numa faixa 

etária entre os 35 e os 65 anos, ou pessoas com maior poder de compra. A Bélgica importa mais de 50% 

dos alimentos orgânicos que consome, prevendo-se que esta tendência aumente à medida que a 

procura por refeições preparadas e por uma gama mais diversificada de produtos cresce. A taxa de 

crescimento anual observada para os produtos orgânicos entre 2010 e 2014 foi de 5,7%. 

Alimentos Étnicos 

A sociedade belga apresenta uma grande apetência por viajar sendo, portanto, influenciados pela cozinha 

estrangeira. Neste sentido, a procura por comida étnica tem aumentado significativamente, sendo possível 

encontrar várias secções étnicas em vários supermercados. 

Retalho Alimentar na Bélgica 

No âmbito do retalho alimentar europeu, o mercado belga 

representa cerca de 2,1% desse mercado.  

Ano 
Mil milhões 

de euros 
Taxa de 

crescimento (%) 

2012 27,8 0,7% 

2014 28,2 0,6% 
Quadro 4: taxa de crescimento do retalho alimentar; 
Fonte - MarketLine report 
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Nos últimos anos, o retalho alimentar tem lutado para crescer, revelando uma taxa de crescimento entre 

2010 e 2014 de 0,3%. Até 2019 prevê-se um período de crescimento mais significativo (1,5%). 

Os supermercados e hipermercados lideram 

as vendas de retalho alimentar no país, tendo 

as vendas através deste canal, gerado cerca 

de 22,9 mil milhões de dólares, o equivalente 

a 61,3% de toda a indústria.  

Geograficamente, o retalho alimentar na 

Bélgica é dominado por empresas alemãs 

(16,1%), seguindo-se empresas francesas 

(12,6%), holandesas (3%) e empresas locais, 

belgas, (2,1%). Os restantes 66,2% de quota do sector são divididos por vários países europeus.  

 

Perfil dos consumidores 

O orçamento mensal para que uma pessoa belga tenha uma alimentação saudável é de cerca de €170 

para uma pessoa solteira e de €630 para uma família de dois adultos e duas crianças.  

O inquérito ao consumo alimentar 

na Bélgica de 2014, realizado pelo 

Instituto Científico de Saúde 

Pública (WIV-ISP), comprovou que 

os hábitos alimentares do país não 

estão em linha com as 

recomendações nutricionais. Os 

belgas não consumem fruta e 

vegetais suficientes e outros 

produtos como carne, peixe, ovos, 

substitutos de carne e alimentos 

pobres em nutrientes excedem o 

limite recomendável. Adicionalmente, a população belga é considerada a mais sedentária da Europa, com 

apenas 27,7% da população a revelar uma prática desportiva ativa. O inquérito ao consumo teve como 

principais conclusões: 

• 30% da população tem excesso de preço e 11% sofre de obesidade; 

• 71% toma o pequeno-almoço todas as manhãs; 

• 38% da população consome vegetais todos os dias; 

• 47% da população consome fruta todos os dias; 

• 65% da população jovem entre os 15 e 18 anos consome refrigerantes com açúcar numa base 

diária; 

• 35% da população consome peixe uma vez por semana.  

 

Empresa Sub Sector 
Vendas 

(milhões de 
EUR) 

Funcionários 

Danone Laticínios  600 

Ferrero 
Chocolates, snacks, 

produtos de 
confeitaria 

125  

Unilever 
Comida embalada, 

condimentos, 
bebidas 

500 500 

Nestlé 
Laticínios, Alimentos 
preparados, produtos 

confecionados 
> 499 > 750 

Coca-Cola Refrigerantes 1,2 >2 400 

Quadro 5: Principais Players na Bélgica; Fonte – Comissão Europeia 

61%

33%

4% 2%

Retalho Alimentar, 2014

Supermercados/hip
rmercados

Lojas especialistas
e independentes

Lojas de
conveniência

Outros
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Cadeias de distribuição  

A cadeia de supermercados Colruyt Group lidera o mercado, seguindo-se a Delhaize, Carrefour, Aldi, Lidl 

e Makro.  

Colruyt Group - O grupo é um retalhista e grossita de bens alimentares e não-alimentares com base na 

Bélgica. O grupo tem cerca de 460 lojas próprias de retalho alimentar e 500 lojas franchisadas na Bélgica, 

França e Luxemburgo. Para além do retalho alimentar, o grupo opera também no fornecimento de hospitais, 

cantinas, serviços de catering, hotéis e restaurantes. O grupo atua nos mercados belga, francês, 

luxemburguês, neerlandês e indiano. Em 2015, o grupo contava com mais de 26 mil funcionários e 

apresentava receitas que ultrapassavam os 11 mil milhões de euros.  

Delhaize Group S.A. - Originário do mercado belga, o grupo Delhaize opera no retalho alimentar através 

de supermercados, lojas de conveniência, cash and carry e lojas especializadas. O grupo está presente 

em várias geografias, sendo que as suas receitas provêm maioritariamente dos Estados Unidos da 

América, Bélgica, Sudeste Europeu e Ásia. Contando já com operações nos EUA, Europa e Ásia. Em 2014 

o grupo apresentava receitas de mais de 21 mil milhões de euros. No ano de 2014 a empresa registou 

receitas superiores a 28 mil milhões de dólares, um aumento de 1,2% comparativamente com o ano 

anterior.  

Carrefour S.A. - Um dos principais distribuidores de bens de consumo a nível mundial, contava em 2014 

com quase 11 000 lojas em 34 países da Europa, Ásia, América Latina, Norte de África e Médio Oriente. 

O grupo opera em cadeias de hiper e supermercados bem como em formatos de cash and carry e lojas de 

conveniência. Em 2014 já contava com mais de 360 mil funcionários e com receitas na ordem dos 74 mil 

milhões de euros. 

ALDI Einkauf GmbH & Co. OHG - Grupo privado de origem alemão que opera com cadeias de 

supermercados e lojas de desconto através da Aldi Nord e a Aldi Sud. O grupo opera na Alemanha, Bélgica, 

Dinamarca, Luxemburgo, Suíça, Austrália, Reino Unido, Irlanda, Estados Unidos, Eslovénia, Hungria, 

Holanda, Polónia, Portugal e Espanha e emprega cerca de 88 000 pessoas. A empresa registou, no ano 

de 2014, um volume de receitas total que ultrapassa os 98 mil milhões de dólares.  

Feiras Internacionais  

Global SeaFood Expo – Localizada em Bruxelas revela-se a maior feira de 
marisco a nível mundial, que conta com mais de 1.700 expositores de mais de 
75 países. O evento é direcionado a compradores, fornecedores e profissionais 
de indústria de transformação. 

25 a 27 de Abril de 2017 

Salon du chocolate Bruxelles – A 4º edição do Salon du Chocolat revela-se a maior 

feira de degustação de chocolates a nível mundial. O programa do evento inclui 
experiências gastronómicas únicas, demonstrações culinárias, seminários, workshops 
de pastelaria, etc. 
 

10 a 12 de Fevereiro de 
2017 

Tavola – Evento bienal que oferece iguarias tradicionais e gastronomia moderna 

contando com cerca de 400 expositores. A feira permite aos seus visitantes a 
oportunidade de reunir com empresas retalhistas e de catering de mais de 30 países. 

11 a 13 Março de 2018 

Salon De L'Alimentation – O evento, realizado na cidade de Bruxelas, acolhe 

anualmente cerca de 300 expositores que promovem uma ampla quantidade de 
produtos e serviços.  

14 a 22 de Outubro de 
2017 
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7. CONCLUSÕES 
Situada no coração da Europa, a Bélgica apresenta-se uma das economias mais abertas e dinâmicas 

a nível mundial. As excelentes infraestruturas de transporte potenciam as relações comerciais com os 

países vizinhos, nomeadamente França, Alemanha e Holanda. De destacar, a presença de inúmeros 

organismos internacionais e da União Europeia em Bruxelas, que atraem muitas empresas e agências 

de dimensão internacional.  

O sector alimentar representa um peso relevante no total da Indústria belga, perspetivando-se 

tendências de crescimento para os anos futuros. É neste sentido que a Bélgica se assume um mercado 

atrativo para as empresas portuguesas operarem, com grandes oportunidades no segmento dos 

snacks, produtos orgânicos e étnicos. O mercado da saudade português na Bélgica também é muito 

significativo, sendo hoje o país a “casa” para mais de 34 mil portugueses. 

8. CONTACTOS ÚTEIS 

Embaixada da Bélgica 
em Portugal 

Morada: Rua Castilho 75 – 4 Dt. 1250-068 Lisboa | Tel.: 21 317 05 10   
E-mail: lisbon@diplobel.fed.be  
Website: http://portugal.diplomatie.belgium.be/en 

Embaixada de 
Portugal na Bélgica e 
Serviços Consulares 

Morada: Avenue de Cortenbergh 12 1040 Bruxelles - Belgique  
Tel.: +1 202 857 8009 | E-mail: bruxelas@mne.pt 

BECI (Brussels 
Enterprises Commerce 
and Industries)  

Morada: Avenue Louise 500 1050 Bruxelles - Belgique | Tel.: (00 32) 2 648 
50 02 | Email: info@beci.be | Website: http://www.beci.be/ 

FEVIA (Fédération de 
l’industrie alimentaire) 

Morada: Wetenschapsstraat 14, 1040 Brussel Tel.: + 32 2 550 17 40  
E-mail: info@fevia.be | Website: www.fevia.be 

 


