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Área: 504 880 km2 

População:  46,6 milhões de habitantes (2015) 

Dens idade populac ional:  91,9 hab./km2 

Capita l:  Madrid 

Rel igião:  A constituição determina que não 

existe religião oficial em Espanha, salientando-

se, contudo que a maioria da população é 

católica (mais de 70%). 

Língua of ic ia l:  espanhol – castelhano  

Unidade monetár ia:  Euro (EUR) 

Risco do País:  Risco País – BBB (AAA = risco 

menor; D = risco maior) – EIU, maio 2016 Risco 

Político – BBB Risco Macroeconómico - BBB  

 

Dados fornecidos pela AICEP, ficha de mercado de 

Espanha, junho de 2016 

 

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

estudo do sector agroalimentar em Espanha. Ao longo do documento será feita uma descrição 

macroeconómica do mercado espanhol e uma caracterização do sector agroalimentar e dos principais 

hábitos de consumo do país.  

2. Caracterização Macroeconómica 
Com uma área de 504 880 

km2 (2015), Espanha apresenta 

uma dimensão cerca de 6 vezes 

superior à de Portugal, assumindo-

se, depois de França, o segundo 

maior país da Europa Ocidental e 

da União Europeia. Evidencia-se a 

13ª economia mundial, 

encontrando-se dividida em 17 

comunidades autónomas. 

Destaca-se que as comunidades 

de Madrid e Catalunha, em 

conjunto, apresentam uma 

população superior à portuguesa. 

O território espanhol situa-se na 

Península Ibérica, na Europa 

meridional, sendo também 

constituído pelas Ilhas Baleares 

(Mediterrâneo), Ilhas Canárias (Oceano 

Atlântico), e duas cidades autónomas no norte de 

África; Ceuta e Melilla.  

Importa referir que Espanha observa um lugar de 

destaque no que concerne ao setor do turismo 

mundial, revelando-se o terceiro destino mais 

visitado e com maiores receitas geradas em 

2015. Ainda, situou-se no grupo dos 20 principais 

mercados mundiais relativamente ao comércio e 

investimento internacional. 
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Enquadramento Económico 

- Entre 2005 e 2007 a taxa de crescimento da economia espanhola foi de 3,7%; revelou-se uma 

atração de níveis significativamente elevados de capital estrangeiro (64,3 mil milhões de USD, em 

2007) registando o dobro do valor de 2006; 

- Final de 2008: crise financeira global; 

- Entre 2010 - 2012: estagnação da atividade económica e período de contração; 

- Medidas de Austeridade para corrigir os altos défices orçamentais (-10,4% do PIB em 2012 

face a 1,9% do PIB em 2007) e o panorama negativo dos desempenhos económicos, levaram à 

debilitação do mercado espanhol (elevadas taxas de desemprego, fragilidade do setor bancário, 

diminuição do rendimento real das famílias, crescimento da carga tributária, restrição do acesso ao 

crédito); 

- Abril a Setembro de 2013: medidas de controlo tomadas pelo Banco Europeu e pelo Conselho 

Europeu; 

- 2013: evolução positiva da economia devido ao alívio das pressões nos mercados financeiros, 

normalização dos fluxos de financiamento externo, maior confiança no funcionamento do mercado de 

trabalho. 

Em 2014, Espanha verificou 

um retorno positivo no 

crescimento do seu PIB, 

devido essencialmente ao 

desempenho favorável da 

procura interna, influenciada 

pela melhoria do consumo 

privado, bem como da 

formação bruta do capital fixo. 

Esta tendência de evolução 

positiva do crescimento da 

economia espanhola seguiu 

uma trajetória semelhante em 

2015, apoiada também pela 

crescente normalização das 

condições de financiamento, diminuição do preço do petróleo e na desvalorização do euro face ao dólar. 

Salienta-se, que o ambiente de incerteza político que afetava o mercado espanhol por ser regido por um 

governo de gestão, não afetou este crescimento em 2016. Embora a um ritmo mais lento face a 2015, o 

cenário positivo mantém-se, prevendo-se elevados valores da procura interna e a desaceleração do 

investimento das empresas. 

De notar, que os quadros mais negativos da economia espanhola remetem para os elevados valores da 

dívida pública, bem como da taxa de desemprego, ressalvando-se, contudo, que o mercado de trabalho 

observou uma evolução positiva.  

O gráfico evidenciado demonstra a contribuição da composição produtiva espanhola no PIB.  

Dados 2014 2016 2018 

População (milhões) 46,3 46,1 46,1 

PIB a preços de mercado (109EUR) 1 041,2 1 114,8 1 185,7 

PIB per capita (USD) 33 784 36 965 40 108 

Crescimento real do PIB (var.%) 1,4 2,9 2,1 

Consumo Privado (var.%) 1,2 3,0 2,2 

Consumo Público (var.%) 0,0 1,0 1,0 

Formação Bruta do Capital fixo (var.%) 3,5 4,5 3,2 

Taxa de desemprego (%) 24,5 19,5 16,7 

Taxa de inflação (média em %) -0,2 -0,6 1,3 

Dívida Pública (% do PIB) 99,3 99,9 99,9 

Saldo da Balança Corrente (%do PIB) 0,9 1,3 0,7 

Taxa de câmbio (média, 1EUR=XUSD) 1,21 1,09 1,13 

Quadro 1: Dados Macroeconómicos Espanha; Fonte AICEP 
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Setor da indústria
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 Previsões para a economia espanhola divulgadas pelo EIU em 2016 

- Ligeiro abrandamento do crescimento do PIB para 2017; 

- Abrandamento do consumo público; 

- Subida da taxa de inflação em 2017 (para 1%); 

- Taxa de desemprego com manutenção de valores elevados, embora com tendência decrescente; 

- Importações de bens e serviços: aumento de cerca de 4,7% em 2016 e de 5% em 2017, taxas 

inferiores às verificadas nos dois anos anteriores;  

- Exportações: taxa de crescimento de 4,5% entre 2016-2017; 

- Redução do saldo da balança corrente; 

- Tendência de agravamento da dívida pública; 

- Diminuição do peso do défice do setor público no PIB; 

 

Investimento Directo Estrangeiro (IDE)  

Entre 2005 e 2007, período que antecedeu a 

crise financeira global, verificaram-se valores 

substanciais de atração de capital estrangeiro 

para Espanha (40 milhões de USD). Em 2015, 

o IDE em Espanha apresentou uma quota de 

0,5% do total mundial. No que respeita à 

riqueza nacional, destaca-se que Espanha observou um fluxo de investimento estrangeiro superior face a 

alguns países desenvolvidos, como por exemplo França. De notar, que Espanha se posiciona no 

segundo lugar em termos de investidor estrangeiro, devido essencialmente a operações de investimento 

de multinacionais espanholas realizadas via filiais estrangeiras. O investimento realizado em Espanha 

provém principalmente da UE15, com 68% do total em 2015. De relevar que o investimento proveniente 

da América Latina apresentou, em 2015, um peso de 7,7% sobre o total, verificando uma quebra de 57% 

face ao ano anterior. Ainda, Madrid e Catalunha assumiram-se as regiões principais de destino de 

investimento bruto estrangeiro (a Catalunha observou um aumento de 58% a este nível face ao ano 

anterior). Importa referir que o setor da construção civil (21%), seguindo-se o das atividades imobiliárias, 

Dados (109  USD) 2012 2015 

Investimento estrangeiro em 

Espanha   
25,7 9,2 

Investimento de Espanha no 

estrangeiro 
-4,0 34,5 

Quadro 2: Investimento Directo Estrangeiro; Fonte AICEP 
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revelaram-se os principais setores recetores deste fluxo de investimento. De evidenciar que Espanha se 

destacou no quarto lugar em termos de recetor europeu de investimento direto, em 2015.  

No que concerne ao investimento espanhol no estrangeiro, em 2015, Espanha situava-se na 14º posição 

no ranking mundial dos países emissores de investimento estrangeiro, onde Reino Unido, China, França 

e Chile se apresentam os mercados de destino mais propícios ao investimento espanhol. Os principais 

setores de destino do investimento espanhol remetem para a indústria e para o setor financeiro. De 

ressalvar que em 2007 Espanha registou 137,1 mil milhões de USD de investimento no exterior, valor 

mais elevado dos últimos anos.  

 

Comércio Internacional –  Balança comercial  

No atinente ao comércio mundial, Espanha 

destacava-se em 2015 no 18º lugar no ranking 

mundial dos exportadores de bens e na 15ª posição 

em termos de importadores.  

No quadro da União Europeia, Espanha ocupava o 

7º lugar de maior exportador e importador. A 

trajetória da balança comercial espanhola revelou-se 

desfavorável, onde embora tenha havido um 

abrandamento do défice em 2011-2013, este 

agravou-se em 2014. De salientar que a taxa média 

de crescimento das exportações situou-se nos 3,9% 

por ano e o das importações nos 1,3%, ao longo dos 

últimos 5 anos.   

O quadro sintetiza os cinco principais clientes de 

Espanha que representaram em conjunto 48,3% do 

total exportado em 2015. De notar que a Europa foi 

o continente que se destacou com 71% do total 

exportado. 

No que respeita a fornecedores, o quadro sintetiza 

os cinco principais em 2015, que representaram em 

conjunto 43,6% do total importado por Espanha. 

Importa aferir que Portugal situou-se no 8º lugar no 

ranking de fornecedores de Espanha, com um 

aumento de 7% face a 2014. Também ao nível das importações espanholas, é o continente europeu que 

se destaca com o fornecimento de 61% do total importado.  

 

 

 

Dados (106) 2012 2015 

Exportação  222 643,9 250 241,3 

Importação  253 401,2 274 415,2 

Saldo -30 757,4 -24 173,9 

Quadro 3: Importações e Exportações; Fonte AICEP 

QUOTA (%) 

MERCADO 
2013 2015 

França 16,1 15,5 

Alemanha  10,1 10,8 

Itália 7,0 7,5 

Reino Unido 6,7 7,3 

Portugal 7,5 7,2 

Quadro 4: 5 Principais Mercados Clientes – Espanha; 

Fonte AICEP 

QUOTA (%) 

MERCADO 
2013 2015 

Alemanha 16,1 15,5 

França 10,1 10,8 

China 7,0 7,5 

Itália 6,7 7,3 

EUA 7,5 7,2 

Quadro 5: 5 Principais Mercados Fornecedores  – 

Espanha; Fonte AICEP 
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Ao nível da composição da 

estrutura de exportações 

espanholas, observou-se 

em 2015 uma percentagem 

de 53% alusiva aos bens 

intermediários, 38% para 

os bens de consumo e 9% 

para os bens de capital. 

Ainda, no seu conjunto, as 

principais categorias de 

produtos exportados corresponderam no total a 41%, e de produtos importados a 59%.  

 

Relações Económicas com Portugal –  Comércio de bens e serviços  

Dados (106 EUR) 2012 2015 Var 15/11 (%) 
Var 16/15 

(JAN/ABR-%) 

Exportação 12 356,4 15 158,7 3,8 5,5 

Importação 19 498,9 21 959,4 1,2 1,1 

Saldo -7 142,6 6 800,7 ___ ____ 

Quadro 7: Balança comercial de Bens e serviços de Portugal com Espanha; Fonte AICEP 

Relativamente à balança comercial de bens e serviços entre Portugal e Espanha, a trajetória observada 

remete para uma balança favorável a Espanha.  De evidenciar que em 2015, cerca de 20,5% do total das 

exportações portuguesas de bens e serviços se destinaram ao mercado espanhol enquanto que 31% do 

total das importações portuguesas tiveram origem em Espanha.  

  Comércio de Bens 

Espanha apresenta-se um mercado fundamental para Portugal, assumindo-se o seu primeiro cliente e 

fornecedor. De salientar, que a 

balança comercial de bens se 

evidencia desfavorável para 

Portugal, com um défice de cerca 

de 7,3 mil milhões de euros em 

2015.  

 

 

 

 

EXPORTAÇÕES/setor % IMPORTAÇÕES/setor % 

Veículos automóveis e partes 17,9 Combustíveis e Óleos Minerais 14,0 

Máquinas e equipamentos 

mecânicos 
8,0 Veículos automóveis e partes 12,7 

Máquinas e equipamentos 

elétricos 
5,7 

Máquinas e equipamentos 

mecânicos 
9,5 

Combustíveis e Óleos Minerais 5,0 
Máquinas e equipamentos 

elétricos 
7,9 

Produtos Farmacêuticos 4,1 Produtos Farmacêuticos 4,8 

Quadro 6: Importações/Exportações por sector, ano 2015; Fonte AICEP 

Quota de Espanha no comércio Internacional 

português de Bens  

2011 2013 2015 

Espanha como cliente de Portugal % export. 24,9 23,6 25,0 

Espanha como fornecedor de Portugal % 

import. 

32,3 32,2 32,9 

Quadro 8: Espanha como cliente e fornecedor de Portugal; Fonte AICEP 
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O território espanhol é 

constituído por 17 

comunidades autónomas 

o que implica diferenças 

a nível económico, social 

e de hábitos de consumo. 

As exportações de Portugal para Espanha revelaram 

em 2015 um substancial aumento na categoria dos 

combustíveis minerais e dos veículos e outro material 

de transporte, assim como dos produtos agrícolas, dos 

plásticos e borracha e do vestuário. Por outro lado, com 

um crescimento mais moderado, destaca-se a venda 

de máquinas e aparelhos e de metais comuns, sendo 

que as exportações de produtos alimentares chegaram 

mesmo a observar um decréscimo de 3,6% face a 

2014. De notar, que o azeite se apresenta como um 

dos produtos mais exportados em termos da indústria 

agroalimentar. Ao nível do grau tecnológico dos 

produtos exportados de Portugal para Espanha, estes 

apresentavam essencialmente um grau médio-baixo. 

 

Na ótica de importações, salienta-se o acentuado 

crescimento evidenciado pelas compras de veículos e 

químicos, sendo que o crescimento das compras de 

produtos agrícolas, metais comuns, máquinas e 

aparelhos e plásticos e borrachas foi mais moderado. 

Já a categoria dos combustíveis minerais observaram 

uma quebra significativa face a 2014. Acresce que 

cerca de 38% dos produtos industriais provenientes de 

Espanha apresentavam um grau de intensidade 

tecnológico baixo, seguindo-se o grau médio-alto 

(31,6%). 

 

3. AMBIENTE SÓCIO CULTURAL 

Idioma 

Os espanhóis são um povo que evidencia alguma dificuldade em 

entender outras línguas, nomeadamente o português. 

Normalmente, os empresários espanhóis não apresentam 

grandes conhecimentos de inglês, pelo que é aconselhável a 

tradução de todos os documentos para castelhano num processo 

negocial.  

Processo negocial  

As relações negociais dos espanhóis são lentas e regem-se por laços 

sólidos de confiança, harmonia e compatibilidade. Apreciam a pontualidade 

contudo, as reuniões tendem a começar dez a quinze minutos após a hora marcada. A cultura espanhola 

Exportações de 

produtos (106 EUR) 
2011 2015 

Agrícolas  1 135,7 1 428,5 

Veículos e outros mat. 

transporte 
1 032,8 1 308,8 

Vestuário  910 1 215,1 

Metais comuns 1 376 1 176,6 

Combustíveis Minerais 374,8 991,0 

Alimentares 546,8 592,5 

Quadro 9: Exportações de Portugal para Espanha,  

por grupos de produtos; Fonte AICEP 

Importações de 

produtos (106 EUR) 
2011 2015 

Agrícolas  2 763,8 3 003,5 

Máquinas e aparelhos  2 446,9 2 320,9 

Metais comuns 2 152,2 2 009,1 

Químicos 1 581,8 1 769,2 

Veículos e outros mat. 

transporte 
1 657,4 1 753,2 

Alimentares 1 119,1 1 212,1 

Quadro 10: Importações de Portugal a Espanha,  

por grupos de produtos; Fonte AICEP 
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13:30h-16:30h – 

período em que 

não se realizam 

negócios (sesta 

da tarde). 

dá primazia à correção de “erros” que possam ser cometidos por potenciais parceiros, sendo que este 

comportamento não deve ser encarado como um constrangimento. De salientar, que os espanhóis 

preferem propostas pragmáticas e detalhadas em detrimento de propostas muito extensas e complexas.  

Horários  

O horário laboral começa entre as 8:00h e as 9:00h da manhã, terminando 

entre as 18:00h e as 19:00h. A hora de almoço ocorre geralmente entre as 

14:00h e as 16:00h e a de jantar entre as 21:00 e as 23:00h. De notar, que o 

fuso horário espanhol apresenta 1 hora a mais relativamente ao de Portugal.  

Saudação   

Ao contrário de Portugal, em Espanha não é comum o uso de “Doutor” na forma 

de tratamento negocial, sendo frequentemente utilizado o “tu”. De destacar, que em 

e-mails ou cartas deve utilizar-se don/dona seguido do primeiro nome, o que demonstra sinal de grande 

respeito ou Sr./Sra. seguindo-se o sobrenome. Ainda, abraços devem ser apenas dados entre amigos, 

sendo habitual dar apertos de mão nos cumprimentos. 

Religião 

A grande maioria da população espanhola é católica romana (94%), existindo algumas minorias 

muçulmanas, judaicas e cristãs. 

Processo Negocial 

Os empresários espanhóis depositam uma grande importância no carácter da pessoa com quem 

desenvolvem parcerias comerciais. Espanha é um país onde se denota a hierarquia empresarial, sendo 

que o processo decisivo passa na grande maioria dos casos pela gestão da empresa. O vestuário de 

negócios é moderno mas conservador.  

A primeira reunião é encarada pelo empresário espanhol como um processo formal de conhecimento de 

um potencial parceiro. É muito comum que não se realize um negócio após a primeira reunião no 

mercado.  

Sugestões 

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

importante ser pontual nas reuniões; 

 Assegure-se que os seus materiais promocionais estão traduzidos em inglês e espanhol; 

 Nem todos os empresários espanhóis comunicam em inglês portanto, poderá ser prudente 

contratar um intérprete para apoiar a reunião comercial; 

 Durante uma conversa mais informal, temas sobre família, história, cultura ou crescimento 

económico de Espanha são muito apreciáveis. As touradas não devem ser criticadas, uma vez 

que são consideradas parte da cultura espanhola. 
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Existência de 6 Zonas 

francas: Barcelona, 

Vigo, Las Palmas de 

Gran Canária, Cádiz, 

Tenerife e Santander. 

4. REGULAMENTAÇÃO E LOGÍSTICA 

TRANSPORTES 

Portos marítimos: 46 portos, sendo que os principais se situam em Málaga, Bilbau, Corunha, Valência e Vigo. 

Rede rodoviária: vasta rede rodoviária, com auto estradas e vias rápidas que cobrem mais de 15 000 km – Infra 

estruturas rodoviárias: 166 284 

Rede ferroviária: RENFE - Red Nacional de Ferrocarriles Españoles assegura as ligações de comboio 
entre as principais cidades e a capital, com várias linhas de alta velocidade e mais de 15 000 km de 
extensão.  

Aeroportos: 46 aeroportos, sendo os principais (internacionais) em Barajas, Madrid, e em Barcelona. 

 

Índice de desempenho logístico (LPI) 

De acordo com o Índice de 

Desempenho Logístico, publicado pelo 

World Bank, verifica-se que Espanha 

se apresenta na categoria de países 

com melhor desempenho logístico, 

permitindo-lhe, mais facilmente 

conectar-se com empresas para os 

mercados nacionais e internacionais, 

através de cadeias de abastecimento 

confiáveis.  

Espanha possui um sistema de 

transporte eficaz, o qual oferece 

acesso confiável, rápido e pontual a 

todo o país.  

 

Certificação Relevante no âmbito dos produtos agroalimentares  

Parte integrante da União Europeia, Espanha tem um papel de destaque 

devido à livre circulação de mercadorias e por desenvolver uma política 

comercial comum relativamente a países terceiros. Neste sentido, 

mercadorias com origem na União Europeia ou provenientes de países 

terceiros relativamente aos quais foram pagos direitos aduaneiros e que 

cumpram as formalidades de importação, ficam automaticamente isentos 

de controlos alfandegários. De ressalvar, que o livre comércio com países terceiros, não determina que 

as comunidades fixem restrições às importações, quando negociados no seio da Organização Mundial de 

Comércio. No que concerne ao IVA, este imposto varia consoante os produtos e serviços: 

 21% - taxa normal: generalidade dos bens e serviços;  

 10% - taxa reduzida: incide, por exemplo, sobre certos bens alimentares, água, entre outros.  
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 4% - taxa super reduzida: aplicável a produtos alimentares de primeira necessidade, 

determinados medicamentos, entre outros.  

De destacar, a existência de impostos especiais que recaem sobre a produção, transformação ou 

importação de determinados produtos nomeadamente bebidas alcoólicas, produtos petrolíferos ou 

tabaco. Importa mencionar a situação particular das Canárias, Ceuta e Melilla onde não se aplica o IVA 

continental em vigor, verificando-se impostos especiais para estes casos.  

 

5. OPORTUNIDADES E DESAFIOS 
Oportunidades Desafios 

 Crescimento de 3,2% da economia espanhola, 
em 2015, devido essencialmente à forte 
procura interna, com um abrandamento do 
investimento e das exportações, perspetivando-
se padrões de crescimento semelhantes 
(embora mais moderados) para o futuro; 

 Espanha observou um aumento de 1,3% em 
2015, face ao ano anterior, na despesa total de 
consumo alimentar; 

 Crescimento do consumo de bens alimentares; 

 Crescente interesse por produtos gourmet e 
estrangeiros. 

 Contexto internacional menos favorável 
dada a exposição do mercado espanhol aos 
possíveis efeitos do Brexit; 

 Incerteza sobre a evolução 
macroeconómica; 

 Empresários espanhóis com pouca adesão 
em feiras à marca Portugal; 

 Preferência por produtos nacionais ou 
regionais; 

 Forte ambiente concorrencial. 

 

6. ANÁLISE DO SETOR AGROALIMENTAR  
Segundo dados do Ministério 

Espanhol da Agricultura, em 2015 a 

despesa total de consumo alimentar 

ascendeu a 99 mil milhões de 

euros, o que corresponde a um 

incremento de 1,3% face a 2014. 

No que respeita ao consumo alimentar efetuado pelas famílias (nas suas habitações) observou-se um 

valor de 67 mil milhões de euros, verificando-se um aumento de 0,9% relativamente a 2014. Contudo, 

salienta-se que este crescimento não se deve ao aumento do consumo que, pelo contrário verificou uma 

diminuição, mas sim ao aumento dos preços dos bens alimentares.  

Distribuição da Indústria Agroalimentar em Espanha  

A comunidade espanhola apresenta maior preferência na compra de produtos alimentares em 

supermercados contudo, tratando-se de produtos frescos observa-se uma maior compra nas lojas 

tradicionais. De acordo com o relatório do Euromonitor International 2015, as vendas dos supermercados 

Aumento do Consumo médio 
per capita (2014/2015) 

Aumento da despesa média 
per capita (2014/2015) 

656,7Kg/l por pessoa 1502,9 € por pessoa 
Quadro 11: Consumo e despesa média per capita em bens alimentares; 
Fonte AICEP 
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em 2014 ascenderam a 93,1 mil milhões de euros, sendo que a maior apetência por este canal remete 

para a oferta de preços significativamente mais baixos comparativamente com outras cadeias de 

distribuição. Destaca-se o aumento do número de supermercados em 2014, essencialmente nas 

periferias urbanas próximas de zonas habitacionais, e pelo contrário, a redução do número de mercearias 

em cerca de 2%. Acresce que a despesa alimentar no canal Horeca totalizou cerca de 32 milhões de 

euros em 2015, o que evidencia um aumento de 1,2% face a 2014.  

Pelo contrário, continuaram a observar-se em 2014 significativas reduções nas lojas de conveniência, 

evidenciando-se uma diminuição de 3% dos pontos de venda deste canal. Esta contração em muito se 

deve à crise económica, embora o alargamento dos horários de funcionamento do comércio de retalho 

em algumas regiões de Espanha também tenha influenciado o menor interesse por estas lojas.   

Perfil dos consumidores 

Os fatores que mais influenciam as decisões de compra dos consumidores num estabelecimento em 

detrimento de outro remetem para a qualidade do produto, a proximidade geográfica com a habitação do 

consumidor, os preços competitivos, bem como a lealdade às marcas. Neste âmbito de marcas, ressalva-

se a preferência cada vez menor dos consumidores por marcas insígnia. Importa referir que uma das 

tendências que tem sido verificada nos últimos anos pelos consumidores é o maior interesse pelos 

produtos frescos, verificando-se um aumento das suas vendas. 

Canais de distribuição 
Taxa de variação das vendas 

2013/2014 (%) 
Taxa de variação das vendas 

2009/2014 (%) 

Lojas de conveniência -10.1 -30.5 

Supermercados 1.6 9.9 

Hipermercados -0.9 -12.7 

Comércio tradicional 
(quiosques, tabacarias,…) 

-2.4 -16.1 

Quadro 12: Taxa de variação dos principais canais de distribuição agroalimentares; Fonte AICEP 

Cadeias de distribuição  

A cadeia de supermercados Mercadona lidera o mercado, apresentando uma quota de quase 20% a este 

nível.  

Cadeia de 
Distribuição 

2010 2012 2014 

Mercadona 16.1 18.8 19.6 

Dia 4.3 4.6 5.7 

Alcampo 4.3 4.0 3.9 

LIDL 2.6 2.6 2.8 

El corte Inglês 3.4 2.7 2.5 
Quadro 13: Quota de mercado (%) das principais cadeias de distribuição agroalimentares; Fonte AICEP 
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Espanha  
 

 

Feiras Internacionais  

Alimentaria Barcelona – exibição que se revela um ponto de encontro da industria 

alimentar, onde se evidenciam as últimas tendências da gastronomia a nível 
internacional.  

 

25 a 28 de Abril de 2016 

16 a 19 de Abril de 2018 

 

Salón International del Club de Gourmets – A feira, dedicada à exibição de 

alimentos gourmet e de elevada qualidade, ocorre todos os anos em Madrid. 
24 a 27 de Abril de 2017 

Free From Food Expo– Realizada em Barcelona a feira tem como público-alvo os 

produtores e compradores de produtos “free from” (Lactose, Glúten…) e de alimentos 
com benefícios funcionais.   

8 a 9 de Junho de 2017 

7. CONCLUSÕES 
Espanha revela-se a 13ª economia mundial e o segundo maior país da Europa Ocidental e da União 

Europeia. Possuindo uma vasta rede de infraestruturas altamente modernas e eficazes, Espanha é um 

mercado atrativo por muitos empresários internacionais. O cenário económico tem vindo a apresentar 

uma conjuntura favorável com perspetivas de crescimento para os próximos anos prevendo-se, embora, 

uma desaceleração do seu ritmo. Apesar deste mercado evidenciar alguma incerteza a nível 

macroeconómico, verificou-se em 2015 um aumento das despesas do consumo de bens alimentares, 

bem como uma apetência cada vez maior por compras destes bens em supermercados. De salientar, a 

tendência cada vez mais acentuada da preferência espanhola por produtos frescos, os quais estão cada 

vez mais presentes nas prateleiras dos supermercados a preços competitivos.  

A aposta no mercado espanhol revela particular interesse num contexto onde os fortes laços comerciais 

entre Portugal e Espanha predominam devido à proximidade geográfica e ao passado histórico em 

comum.  

8. CONTACTOS ÚTEIS 

Embaixada de 
Espanha em 
Portugal 

Morada: Embaixada de Espanha Rua do Salitre, 1 1269-052 Lisboa Tel: (+351) 
213 472 381/2/3 / 213 478 621/2| Fax: (+351) 213 472 384 E-mail: 
emb.lisboa@maec.es Website: 
http://www.exteriores.gob.es/Embajadas/LISBOA/es/Embajada/Paginas/inicio.
aspx 

Embaixada de 
Portugal em 
Madrid 

Morada: Lagasca, 88 - 4º 28001 Madrid – España Tel.: (+34) 917 824 960| Fax: 
(+34) 917 824 972 E-mail: madrid@mne.pt | Website: 
http://www.embajadaportugal-madrid.org 

Aicep Portugal 
Global 
(Inversiones y 
Comercio de 
Portugal) 

Morada: Calle Bruc, 50 - 5ª 08010 Barcelona – España | Tel.: (+34) 933 014 416 | 
Fax: (+34) 933 185 068 | E-mail:aicep.barcelona@portugalglobal.pt 

ICEX 
Morada: Paseo de la Castellana, 278 Madrid, Madrid 28046 EspanhaTel.: (+34) 
900 349 000 | E-mail: informacion@icex.es | website: http://www.icex.es/ 
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