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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 em França. Ao longo do documento será feita uma descrição macroeconómica do 

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

2. Caracterização Macroeconómica 
França apresenta-se um dos países mais modernos 

do mundo, assumindo-se a 9ª maior economia 

mundial e a 3ª da União Europeia (UE). Com uma 

superfície de 543 965 km2, evidencia-se o país mais 

extenso da Europa Ocidental. Destaca-se com uma 

posição de liderança entre os países membros da 

União Europeia, desempenhando um papel fulcral no 

seio do Conselho de Segurança das Nações Unidas. 

França permanece o 1º destino turístico do mundo e 

o 4º em termos de receitas geradas. 

Em 2016 o mercado francês inclui 29 das 500 

maiores empresas mundiais, classificadas pela 

revista Fortune, Global Fortune 500. Entre as 

empresas destacam-se a petrolífera Total, a Axa 

Seguros, BNP Paribas, Société Génerale, Carrefour, Crédit 

Agrícole, Électicité de France, Engie, Peugeot, Auchan, Groupe 

BPCE, Finatis, Renault, entre outros.  

De acordo com a Embaixada de Portugal em França, a 

comunidade Portuguesa em França ascende a cerca de um 

milhão de pessoas, assumindo-se a mais numerosa 

comunidade portuguesa na Europa. Estima-se que cerca de 50 

mil empresas em França estão associadas a portugueses e 

luso-descendentes. 
 
 

Enquadramento Económico 

- Forte contração da economia em 2009; 

- Recuperação do PIB em 2010 e 2011, com abrandamento em 2012 e nova recuperação nos anos 

seguintes; 

- França empenhada em contrariar o contexto de crise financeira mundial e os impactos negativos 

decorrentes da dívida soberana da Zona Euro, a partir de 2012: foco no crescimento económico, 

aumento do emprego e do poder de compra, recuperação da competitividade da economia; 

- Em 2015: aceleração do crescimento do PIB, crescimento do consumo privado e público, inversão 

da tendência decrescente de investimento, decréscimo da taxa média de inflação, melhoria do défice 

da balança corrente e aumento da dívida pública; 

Área:543 965 km2  

População:  66,6 milhões de habitantes  

Dens idade populac ional:  117 hab./km2 

Capita l:  Paris  

Rel ig ião:  Cr is t ianismo (cerca de 95% da 

população pertence à Igreja Católica Romana) 

Língua of ic ia l:  Francês 

Unidade monetár ia:  Euro (EUR)  
1 EUR = 1,08 USD (2016)  
Risco do País:  Risco País - A (AAA = risco 
menor; D = risco maior) - EIU, novembro 2016  
Risco Político - AA  
Risco de Estrutura Económica - A 

Dados de 2015/2016, in The World Factbook 
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- Forte presença do sector dos serviços, que domina a economia, representando 78,8% do PIB em 

2015, com um sector indústrial que assume grande relevância nas indústrias aeronáutica, 

farmacêutica, automóvel e alimentar e um sector agrícola essencialmente forte na produção de 

cereais, vinho e produtos lácteos; 

- 6º importador e 8º exportador mundial de bens (3º a nível europeu), 4º importador (2º a nível 

europeu) e exportador (3º a nível europeu) mundial de serviços; 

- Em 2015, os principais clientes das exportações francesas foram a União Europeia e os Estados 

Unidos da América, sendo que a Europa ocupa cerca de 58% do total. De salientar o lugar de 

destaque que a Alemanha representa neste âmbito (quota de 13,9% em 2015). Portugal assume a 

23ª posição no ranking de clientes de França. Ao nível das importações, em 2015 a Alemanha 

evidenciou-se também o principal fornecedor de bens e serviços para França, sendo que as 

importações provenientes da Europa representaram cerca de 60% do total. 

- 12º maior recetor de IDE a nível mundial (3º da União Europeia), sendo proveniente 

essencialmente de países europeus. 

 The World Fact Book 

 
Previsões para os anos futuros: 

✓ Tendência de crescimento contínuo do PIB; 

✓ Crescimento do consumo privado, embora de 

forma mais lenta; 

✓ Desaceleração do ritmo de crescimento do 

investimento em 2017, depois de registar, em 

2016, o pico de crescimento dos últimos cinco 

anos; 

✓ Aumento da procura interna; 

✓ Incremento das importações de bens e serviços; 

✓ Subida acentuada da taxa média de inflação; 

✓ Taxa de desemprego com tendência a permanecer com valores elevados; 

✓ Aumento do saldo negativo da balança corrente, agravamento da divida pública e diminuição do défice 

do sector público no PIB; 

✓ Diminuição do IRS (iniciada em 2014), em cerca de mil milhões de euros, para 2017.  

 

2017 será um ano de mudanças políticas em França, uma vez que o atual Presidente da República 

não é candidato à sua própria sucessão. 

 

Relações económicas com Portugal – Comércio de Bens 

França apresenta fortes laços históricos com 

Portugal, facto comprovado pela grande 

expressão de população portuguesa residente em 

França.  Em 2015, França situou-se no 2º lugar no 

ranking de principais clientes de bens e no 3º como 

fornecedor de Portugal. De ressaltar, que a 

balança comercial de bens entre Portugal e 

França, revela-se favorável a Portugal desde 2011, contrariando, assim, a trajetória negativa observada 

desde 2000. Ainda, as vendas de mercadorias de Portugal para França verificaram um crescimento médio 

anual de 3,8%, nos últimos 5 anos. No atinente às exportações portuguesas a partir de França, após o  

Dados 2016 

População (milhões) 64,8 

PIB a preços de mercado (109EUR) 2 737 

PIB per capita (USD) 42 400 

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

Importações (mil milhões de dólares) 525,4 

Exportações (mil milhões de dólares) 505,4 

Taxa de desemprego (%) 9,7 

Taxa de inflação (média em %) 0,3 

Saldo da Balança Corrente (mil 
milhões de dólares) 

-11.52 

Quadro 1: Dados Macroeconómicos França; Fonte CIA 

 
2011 2014 

2016 
(JAN/OUT) 

França como cliente de 
Portugal (% exp) 

12,2 11,8 12,7 

França como fornecedor 
de Portugal (% imp) 6,7 7,1 7,8 

Quadro 2: EUA como cliente e fornecedor de Portugal; 
Fonte AICEP 
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período de quebras registado entre 2010-2012, 

observou-se a partir de 2013 uma taxa média de 

crescimento anual de 2,9%. 

De notar, que de acordo com o GEE, Gabinete 

de Estratégia e Estudos do Ministério da 

Economia, em 2015, o grau tecnológico dos 

produtos exportados por Portugal para França 

remetiam essencialmente para uma intensidade 

baixa (42,8%). O número de empresas 

portuguesas de exportação de bens para França 

aumentou continuamente desde 2011. 

Relativamente às importações, a sua estrutura 

apresenta uma maior concentração. Em 2015, 

de acordo com o GEE, a intensidade tecnológica 

de grande parte dos produtos provenientes de 

França remetiam para um grau médio-alto.  

 

 

3. AMBIENTE SÓCIO CULTURAL 
Embora os franceses e os portugueses apresentem estilos de negociação de uma sociedade latina, várias 

são as diferenças que os distinguem. Os franceses são um povo comunicativo e com fortes expressões 

faciais, que valorizam uma boa educação, boa conduta e uma boa apresentação, assumindo, no entanto, 

uma cultura negocial pautada por um tratamento substancialmente distante e elitista.  

A gastronomia é, sem dúvida, uma grande paixão e orgulho dos franceses, a qual requer refeições 

altamente refinadas, com elevado grau de técnica, atenção ao detalhe e a utilização de ingredientes 

frescos.   

 

Saudação  

Num contacto negocial devem cumprimentar-se todos os presentes com um aperto de mão firme e não 

demorado, iniciando-se pelas mulheres. De salientar, que não é habitual o tradicional bater nas costas.  

 

Forma de tratamento 

A sociedade francesa atribui grande relevância ao grau de formação bem como ao cargo que cada um 

representa nas empresas. Neste sentido, os interlocutores devem ser tratados por Senhor(a) 

(Monsieur/Madame), seguindo-se o apelido, não se utilizando em caso algum o primeiro nome, facto que 

comprova o distanciamento negocial apreciado pelos franceses. 

 

Processo negocial 

A envolvência negocial francesa caracteriza-se por relações muito reservadas e informais, sem entrar em 

assuntos confidenciais ou pessoais, sendo que os interlocutores franceses valorizam apresentações 

práticas, analíticas e bem estruturadas. Assume-se fundamental conhecer a empresa e saber o cargo e o 

% Total 2011 2014 2015 

Veículos e outro mat. 

transporte  

18,5 14,8 15,1 

Maquinas e aparelhos  12,0 10,0 10,1 

Metais comuns 7,7 9,3 9,0 

Plásticos e borracha  7,0 7,8 7,7 

Calçado 7,9 7,7 7,0 

Alimentares  5,0 5,1 4,8 

Quadro 3: exportações de Portugal para França por grupos 

de produtos; Fonte INE 

% Total 2011 2014 2015 

Veículos e outro mat. 

transporte  

18,1 19,2 22,9 

Maquinas e aparelhos  16,6 14,7 14,2 

Químicos  13,7 12,8 13,2 

Agrícolas  13,1 11,9 10,5 

Metais comuns 7,3 7,8 7,0 

Alimentares  6,2 5,6 5,5 

Quadro 4: importações de Portugal para França por grupos 

de produtos; Fonte INE 



FRANÇA 
 

4 

nome da pessoa com quem pretende reunir. No caso de o empresário não dominar o idioma francês, 

aconselha-se o acompanhamento de um intérprete, uma vez muitas empresas francesas não dominam a 

língua inglesa e, adicionalmente, as informações fornecidas em inglês não têm muito impacto.  

Sendo os franceses um povo pouco objetivo e relativamente complexo, torna-se essencial que o negociante 

defina previamente os aspetos a abordar na reunião, por forma a desencadear um alinhamento negocial. 

Por norma, a relação negocial é desenvolvida de forma lenta e hierárquica. Quando as duas partes chegam 

a um consenso, normalmente os franceses insistem na formalização da parceria comercial através de um 

contrato. 

 

Horários  

Os franceses são grandes apreciadores de pontualidade, sendo 

que em caso de atraso, dever-se-á avisar previamente. De 

salientar que face ao fuso horário relativamente a França, é 

importante que o contacto com o mercado se inicie uma hora 

antes, face ao português. Acrescenta-se, ainda, o facto de muitos 

trabalhadores franceses iniciarem o seu trabalho pelas 8h da 

manhã. 

 

Vestuário  

Vestuário deve ser adequado à reunião em questão, salientando-se que, geralmente, os franceses são 

grandes observadores e atribuem grande importância a estes aspetos. Normalmente, o vestuário deve 

transparecer boa qualidade, sendo que os homens devem usar roupas elegantes, de cor escura e as 

mulheres devem optar por tons claros. 

 

Recomendações 

✓ Levar cartões de visita atualizados e com indicação do cargo, email e website da empresa; 

✓ Todas as embalagens de produtos exportados para este mercado têm obrigatoriamente que estar 

rotuladas em francês; 

✓ Poderá ser um pouco difícil agendar reuniões em Julho e Agosto, uma vez que este é um habitual 

período de férias no mercado.  

4. REGULAMENTAÇÃO E LOGÍSTICA   

Transportes 

Maiores portos marítimos: Brest, Calais, Dunkerque, Le Havre, Marseille, Nantes.  
A frota francesa, em termos de tonelagem, ocupa a vigésima oitava posição a nível mundial. De salientar, 
que o porto de Marselha se assume o primeiro porto francês e o primeiro do mediterrâneo, ocupando a 
terceira posição ao nível europeu. (2014) 
Rede Rodoviária: França possui a rede rodoviária mais densa do mundo e a maior da União europeia, 
com uma extensão de 965 916 Km. 

Infraestruturas ferroviárias: 30 mil km de vias férreas, com previsão de mais 800 km de extensão em 
2017 

Aeroportos (total): 464;  
Principais cidades com aeroportos: Paris, Limoges, Nantes, Lyon, Marselha, Bordéus, Nice, Toulon, 
Dijon. Os aeroportos de Charles de Gaulle e Orly registaram 95,4 milhões de passageiros em 2015. 

Fonte: CIA - The World Factbook 

Alguns feriados: 

Fête de la Victoire – 8 de 
Maio 
Pentecôte – 4 de Junho 
Fête Nationale de la 
France – 14 de Julho 
Armistice 1918 – 11 de 
Novembro 
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Índice de desempenho logístico  

De acordo com o Índice de Desempenho 

Logístico (IDL), publicado pelo World Bank, 

verifica-se que França 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.  

De salientar, que no ranking de melhor 

desempenho logístico com 160 países, o 

mercado francês situa-se na 16ª posição. 

Comparativamente com o líder do IDL, a Alemanha, o mercado francês revela valores muito próximos em 

indicadores, tais como infrastructure, international shipments, tracking & tracing e timeliness. 

Certificação relevante no âmbito dos produtos agroalimentares 

• Sendo França 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 forem 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 / Custo, Seguro e Frete) das mercadorias. 

• IVA apresenta 4 níveis em França: 

 taxa normal:20% para a maioria dos bens e serviços; 

 taxas reduzidas: 10% sobre produtos agrícolas e da pesca, lenha e aglomerados florestais 

para aquecimento, certos produtos utilizados na alimentação animal, alguns bens para uso 

agrícola, medicamentos que não beneficiam da taxa reduzida de 2,1%; 5,5% sobre a água e 

as bebidas não alcoólicas, os géneros alimentícios (com exceção de produtos de pastelaria, 

chocolate e produtos à base de chocolate, caviar, margarina e gorduras vegetais), serviços 

sociais (lares e instituições de apoio social), equipamentos e instalações para pessoas com 

deficiência, obras de arte, entrada em eventos desportivos, admissão a eventos culturais, 

parques de diversões e museus, entre outros produtos e serviços;  

• Taxa Específica (Taux Particulier) – 2,1% no caso de determinados espetáculos, medicamentos 

reembolsáveis pela Segurança Social e contribuição para o audiovisual público. 

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

(Excise Duties), que incidem sobre a produção, detenção, circulação e introdução no consumo de bens 

como o álcool, as bebidas alcoólicas ou o tabaco. 

• Certificação Halal: Apesar da comunidade muçulmana ter uma dimensão reduzida no mercado (entre 

7 e 9% da população), este público-alvo possui um potencial de consumo significativo. No entanto, 

importa ter em consideração que os consumidores muçulmanos exigirem, muitas vezes, a certificação 

Halal para verificar a autenticidade do produto e a conformidade do processo produtivo com os valores 

do Isslam.  
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• Rotulagem: O “Code de la Consommation” define que todos os produtos destinados ao consumo no 

mercado francês têm, obrigatoriamente, que possuir rotulagem em francês, sendo permitidos rótulos 

multilingue.  

 

5. Oportunidades e DESAFIOS 
Oportunidades Constrangimentos 

✓ Profundos laços históricos e culturais entre França e 
Portugal; 

✓ Grande expressão de comunidade portuguesa em França; 
✓ Consumidores exigentes e com forte poder de compra; 
✓ Economia diversificada e indústria altamente avançada em 

vários sectores, a nível mundial; 
✓ Recentemente, França tem ocupado o 2º lugar no ranking 

dos principais clientes de Portugal, com um crescente 
incremento das suas exportações para o nosso país; 

✓ França assume-se o principal cliente de Portugal de vinhos 
do Porto, da Madeira e do vinho verde, bem como noutros 
sectores tradicionais e com importância na economia; 

✓ Crescente importância da participação portuguesa em 
feiras de dimensão mundial, como a Vinexpo, na área dos 
vinhos, ou a SIAL, com grande expressão a nível mundial 
no sector alimentar; 

✓ O aumento do consumo em estabelecimentos low-cost 
revela potencial para os produtos de preço baixo; 

✓ Prevê-se que o mercado das bebidas saudáveis e naturais 
cresça de forma significativa ao longo dos próximos 5 anos. 

✓ Tradicional défice da imagem 
dos produtos portugueses como 
principal impedimento para um 
crescimento mais expressivo, 
principalmente em valor, das 
importações francesas 
provenientes de Portugal; 

✓ Mercado amplamente 
concorrencial; 

✓ A pressão sobre os preços 
mantém-se no sector, reduzindo 
as margens de lucro dos 
produtores e distribuidores 
alimentares;  

✓ Devido à prevalência de doenças 
como diabetes e obesidade, 
prevê-se o decréscimo de venda 
de bens com elevados valores de 
gordura, açúcar e sal.  

 

6. ANÁLISE DO SECTOR AGROALIMENTAR  
Cenário geral - Tendências 

• França, com 15% de quota de 

mercado, é o terceiro maior mercado 

agroalimentar da Europa, depois da 

Alemanha, com 18% do mercado, e 

do Reino Unido, com 16,5%. Depois 

de França encontram-se economias 

como a italiana e a espanhola. 

• Após vários anos de recessão, a 

atividade económica apresenta uma 

trajetória favorável; 

• Flexibilização de pressões deflacionárias, com impacto positivo para os retalhistas das grandes 

superfícies; 

• Previsão de um crescimento lento para os próximos 5 anos, dadas as pressões nos rendimentos das 

famílias; 

Números do Sector Agroalimentar em França 

98%  

PME 

440 926 

Trabalhadores 

€ 170 mil M.  

Turnover 

2º 

Maior sector 

exportador do 

país 

2 em cada 10 

Empresas são 

exportadores 

5º 

Maior exportador 

global 
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• Crescente preocupação do consumidor com questões de saúde remete para uma maior procura por 

produtos orgânicos, bebidas funcionais e para uma menor procura por bebidas alcoólicas; 

• Cultura alimentar altamente sofisticada traduz-se em elevadas despesas alimentares; 

• Tendência crescente de famílias monoparentais, reflete uma maior procura por alimentos fáceis de 

confecionar, refeições pré-preparadas e prontas a consumir; 

• França assume-se o palco de algumas das maiores empresas mundiais do sector agroalimentar; 

• O sector de retalho francês evidencia-se altamente diversificado e sofisticado, beneficiando do enorme 

poder de compra de diversos players mundiais; 

• Ameaça das ofertas mais baratas dos produtos de marca insígnia relativamente aos produtos de marca, 

que não são sujeitas às complexas leis que regem as relações entre os fornecedores e retalhistas; 

• A França representa 15% do valor da indústria europeia de retalho alimentar. 

 

 

- Taxa de consumo alimentar em 2015: 

1,6%; 

-Taxa de crescimento anual do consumo 

alimentar 2014-2019: 1,6%; 

-Vendas das cadeias de retalho, 2015: 

2,0%; 

-Vendas das cadeias de retalho, 2014-

2019: 2,2%; 

- Consumo per capita em 2015 (EUR):2 

314,6 

- Previsão do consumo per capita para 

2019: 2,643.1 

 

 

Indústria agroalimentar  

Nos últimos anos, o sector agroalimentar francês tem 

observado períodos de declínio, embora se preveja 

para os próximos anos uma melhoria deste cenário. 

Entre 2010-2014 a indústria agroalimentar evidenciou 

uma taxa de crescimento negativa de - 0,5%. Num 

cenário geral, esta indústria não se tem revelado muito 

favorável, embora existam certos segmentos, como é o caso dos produtos orgânicos, com uma taxa de 

crescimento de 9,1% entre 2010 e 2014.  

O consumo alimentar vai experienciar um ligeiro crescimento em França até 2019, devido ao facto do 

consumo existente ser já relativamente elevado. Prevê-se que em segmentos alimentares associados a 

benefícios para a saúde, como o chocolate negro, bebidas funcionais, entre outros, tenham uma 

performance positiva neste período.  

• Consumo alimentar (mil milhões de euros): €133.3 (2014); €135.5 (2015); 

• Consumo alimentar per capita: € 2.079,4 (2014); 2.104,2 (2015). 

Ano 
Mil milhões 

de € 

Taxa de 

crescimento 

(%) 

2012 169,2 -0,4 

2014 165,7 -1,1 

Quadro 5:Valor da indústria alimentar; Fonte BMI 
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Produção Alimentar 

França é o segundo país a nível global, depois dos EUA, em termos de produção e exportação de produtos 

agrícolas e agroalimentares e revela-se atualmente o 1º país a nível mundial em termos de exportações de 

alimentos processados.  

A nível europeu, o país é considerado o mais competitivo produtor, transformador e exportador de bens 

agroalimentares.  Na União Europeia, o mercado francês revela-se o maior produtor de beterraba, carne 

de bovino, cereais e oleaginosas e o segundo maior produtor de vinho e leite.  

 

Principais Players do Sector Agroalimentar em França 

A indústria alimentar em França inclui grandes grupos económicos, tais como o Grupo Danone, Nestlé, 

Lactalis e LVMH Group. Destaca-se que, apesar do período de declínio evidenciado por este sector, a 

indústria agroalimentar apresenta-se bastante ativa e atrativa, com grandes empresas multinacionais que 

contam com os seus centros de pesquisa em França. 

Cadeias de retalho  

As tendências para os próximos anos apontam para um aumento das vendas em supermercados e 

hipermercados que ganham quota de mercado, 

relativamente às lojas de desconto. Após a rápida 

expansão das lojas de desconto a partir do ano de 

2000, prevê-se um desempenho inferior, com uma 

taxa de crescimento de 1,7% para o período de 2014 

a 2019.  

De salientar, que as cadeias de retalho tradicionais 

como o Carrefour, Leclerc e Géant (Casino) 

continuam a ganhar terreno, apesar dos esforços das 

lojas de desconto em maximizar a qualidade dos seus 

produtos e expandir a gama dos seus serviços. Ainda, 

as cadeias de supermercados e hipermercados, 

registaram em 2014, a maior porção de vendas na 

indústria agroalimentar francesa, gerando 168,8 

mil milhões de euros, o que corresponde a 76,8% do 

valor global da Indústria. 

Tendências do sector alimentar em França 

• Os consumidores franceses procuram alimentos menos processados, dando especial enfoque a 

refeições simples, com ingredientes mais naturais, orgânicos, sem aditivos ou conservantes. 

Prevê-se um aumento do consumo de superalimentos e alimentos biológicos; 

• Prevê-se uma cada vez maior inovação ao nível de sabores, texturas, estando cada vez mais o 

consumidor e a sua experiência de consumo no centro das atenções dos produtores alimentares. 

As refeições confecionadas em casa continuarão a crescer e o consumidor estará cada vez mais 

Empresa 
Vendas no mercado 

(Ano Fiscal 2014)  
€ Milhões 

Grupo Carrefour  35.336 

Grupo Auchan 20.280 

E. Leclerc 34.500 

Intermarché 40.100 

Casino  20.431 

SystèmeU 18.510 

Grupo Lidl & Schwarz 7.500 

Cora (Louis Delhaize) 4.880 
Quadro 7: Principais cadeias de distribuição Fonte: BMI 

Cadeias de retalho 

(EUR-mil milhões) 
2014 2016 2019 

Hipermercados 69,0 71,3 75,0 

Supermercados 60,2 63,6 69,1 

Lojas de desconto 22,0 22,7 23,9 

Quadro 6: Cadeias de retalho  Fonte: BMI 
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envolvido no processo de produção alimentar, plantando os seus próprios cogumelos, ervas 

aromáticas, etc.; 

• As campanhas contra o desperdício e os resíduos alimentares continuarão a ter bastante 

importância. Em França, uma prova da importância deste segmento foi a abertura dos 

supermercados “Zero Embalagem”, da cadeia de retalho Day by Day; 

• A origem dos produtos tem, cada vez mais, uma relevância para o consumidor. Tendencialmente, 

os produtos serão cada vez mais rastreáveis. Um exemplo já desenvolvido no mercado francês foi 

a marca de produtos lácteos “C’est qui le patron”, criada em 2016, que se foca na transparência do 

fornecimento e no preço justo pago ao agricultor; 

• A experiência de confeção e consumo estarão cada vez mais partilhados globalmente e 

virtualmente. As apps para foodies tendem a ser cada vez mais relevantes e as grandes marcas 

alimentares tendem a apostar na conectividade e interação virtual com os seus consumidores, 

através do desenvolvimento de aplicações que incluem receitas, dicas de cozinha e outras 

informações relevantes.  

 

Mercado da Saudade 

Tal como visto anteriormente, França ocupa os primeiros lugares entre os países com maior prevalência 

de emigrantes portugueses. O denominado “mercado da saudade” tem uma relevância muito importante 

no mercado, podendo facilmente encontrar-se produtos tradicionais portugueses no mercado. 

Importa ressalvar, ainda, a existência de um grande número de importadores e distribuidores de 

produtos alimentares portugueses no mercado francês. Adicionalmente, tem vido a registar-se um 

aumento do número de cafés, lojas e comércio local focados exclusivamente no mercado da saudade 

português. Em algumas cadeias de retalho podem-se, também, encontrar produtos portugueses 

destacados em prateleiras específicas. 

Feiras internacionais 

Sial Paris- o certame não representa apenas a maior feira do sector alimentar de 
França mas, também, da Europa. A exposição ocorre a cada 2 anos na cidade de 
Paris e constitui uma importante porta de entrada das empresas para vários 
mercados europeus.  

21 a 25 de 
Outubro de 

2018 

Vinexpo – realizada em Bordéus, a Vinexpo é a maior feira do sector dos vinhos e 
de bebidas alcoólicas de França e é, também, uma importante referência a nível 
europeu. Na edição anterior a feira contou com cerca de 50 mil visitantes de 151 
países. 

18 a 21 de 
Junho de 2017 

Resto Nuovo – Situada em Marseille, Resto Nuovo, é direcionada essencialmente 
para o canal HoReCa, contando com vários expositores que oferecem provas de 
degustação aos seus convidados. 

15 a 17 Outubro 
de 2017 

SIRHA – Restaurants and Hotels – realizada em Lyon, a feira é dedicada ao sector 
HoReCa e conta com mais de 3 mil expositores e mais de 185 mil visitantes. 

26 a 30 de 
Janeiro de 2019 
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7. CONCLUSÕES 
Apresentando-se uma das principais potencias mundiais, dado o seu nível competitivo, com consumidores 

exigentes e sofisticados e elevado poder de compra, França revela oportunidades no que respeita ao sector 

agroalimentar.  

Destacam-se as oportunidades ao nível das novas tendências de consumo que remetem para produtos 

orgânicos, saudáveis e naturais. O sector orgânico e de alimentos naturais é um dos mais dinâmicos do 

mercado, o qual tem verificado taxas de crescimento ao longo dos últimos cinco anos. O consumo de 

produtos saudáveis tem, também, aumentado significativamente, sobretudo ao nível de alimentos 

funcionais e de dietéticos. Destaca-se, também, a tendência global para o aumento do consumo de 

produtos “free from”, nomeadamente sem lactose, glúten, entre outros.  

Em adição, a forte presença de uma comunidade portuguesa com grande expressão no mercado 

francês, bem como o facto de Portugal se revelar um dos principais fornecedores de vinhos para França, 

assumem-se oportunidades estratégicas para um bom posicionamento de empresas portuguesas neste 

mercado. 

8. CONTACTOS ÚTEIS 

ADEPTA - Association for the 
Development of International Exchange 
of Agri-food Products and Techniques 

Morada: 41 rue de Bourgogne, 75007 Paris Tel.: (+33)1 
44 18 08 88  | E-mail: adepta@adepta.com| Website:  
www.adepta.com 

ANIA - Association Nationale des 
Industries Agroalimentaires 

Morada: 9 Bd Malesherbes 75008, Paris Association loi 
1901 | Tel.: (+33) 1 53 83 86 00 | E-mail: infos@ania.net 
I Website: www.ania.net 

Business France 

Morada: 77 Boulevard Saint-Jacques, 75014 Paris | 
Tel.: (+33) 1 40 73 30 00 | Email: 
accueilexport@businessfrance.fr  Website: 
www.businessfrance.fr 

FranceAgriMer 
Morada : 42 rue Scheffer - 75116 Paris | Tel.: + 33 1 45 
00 92 50 | Website: http://www.franceagrimer.fr/ 

Agreste – Ministère de L’Agriculture, de 
L’Agroalimentaire et de la Forët 

Tel.: + 33 1 49 55 85 85  
Email: agreste-info@agriculture.gouv.fr  
Website: http://www.agreste.agriculture.gouv.fr/  

Business France (Escritório em 
Portugal) 

Morada: Rua D. Pedro V, 132, 1250 - 095 Lisboa | Tel.: 
21 381 40 50 | Email: accueilexport@businessfrance.fr | 
Website: www.businessfrance.fr 

CCI France International 

Morada: 46-48, Avenue de la Grande Armée, Paris | 
Tel.: (+33) 1 40 69 37 00 | Email: 
contactsweb@ccifrance.fr | Website: http://www.cci.fr 

 


