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1. Caraterização Geral do País

Caraterização Geral do País
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Área:     504.880  
Km2

População:   46,4  
milhões  de  habitantes
(estimativa  2017)

Designação  
oficial: Reino  de  
Espanha

Religião:  Maioria  da  
população  pertence  
à  Igreja  Católica  
Romana

Capital:  Madrid

Língua   oficial:    
Castelhano

14ª Maior  
Economia  
Mundial

Unidade  monetária:  
Euro  (EUR)

Caraterização Geral do País
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v Chefe de Estado: Rei Filipe VI
v Primeiro Ministro: Pedro Sánchez (partido PSOE)
v Capital: Madrid 4,2 milhões habitantes
v Outras Regiões Importantes:
Barcelona (1,6 milhões hab.); Valência (814 mil hab.); Sevilha (803 mil hab.).
v Unidade Monetária: Euro (EUR)
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2. Indicadores Económicos

Indicadores Económicos
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Fonte: Traiding Economics; The Economist Intelligence Unit (EIU); Banco de Portugal; Cosec; OMC – Organização Mundial de Comércio
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3. Relações Comerciais
Internacionais

Relações Comerciais Internacionais
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Relações comercias de Espanha com o Exterior:
A Espanha nas suas relações comerciais com o exterior demonstra uma grande proximidade com as grandes
economias mundiais. Portugal é um importante parceiro comercial de Espanha sendo o seu 7º fornecedor
com um quota de 3,5% e o seu quarto cliente com uma quota de 7%.

Fonte: Internacional Trade Centre (ITC)

Relações Comerciais Internacionais
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Comercio Internacional - Exportações e Importações de Espanha:
O perfil de exportações e importações de Espanha, tipificam as caraterísticas económicas do País, com forte
peso da indústria automóvel e a indústria de equipamentos. O setor da padaria e pastelaria representa 0,6%
das exportações de Espanha e o,4% das importações.

Fonte: Internacional Trade Centre (ITC)
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4. Relações Comerciais com
Portugal

Relações Comerciais com Portugal
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Espanha é o principal parceiro económico de Portugal e em alguns setores de atividade a nossa economia
está extremamente dependente da economia Espanhola. No caso de produtos de pastelaria e padaria
Espanha também é o principal destino das nossas exportações nesta categoria de produtos.

Fontes: Internacional Trade Centre (ITC), INE

Relações Comerciais com Portugal
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Principais Produtos Exportados por Portugal para Espanha:

Fontes: Internacional Trade Centre (ITC), INE

Os produtos “Preparações à base de cereais, farinhas, amidos ou leite e produtos de pastelaria”
representaram 129.496 mil euros de exportações de Portugal para Espanha em 2018, sendo
que, dentro desta classe de produtos os de “padaria, pastelaria ou biscoitos” representaram em 2017
56.487 mil euros de exportações de Portugal para Espanha.
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5. Ambiente de Negócios

Ambiente de Negócios
16
A análise sobre o ambiente de negócios em Espanha, através de indicadores de entidades de referência
mundial, levam-nos a concluir que se trata de um País sem riscos Políticos, Económicos e Sociais. Trata-se
de uma economia bastante competitiva, de grande dimensão à escala Europeia, com algumas debilidades
conforme exposto na tabela seguinte.
Fonte
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6. Comércio Internacional no
Setor de Padaria e Pastelaria
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6. Comércio Internacional no Setor de Padaria
e Pastelaria
Maiores Fornecedores do País

Comércio Internacional no Setor da Padaria e
Pastelaria – Principais Fornecedores de Espanha
19
Para analisar os principais fornecedores de Espanha apresenta-se uma análise para a tipologia de produto
código 1905 – “Produtos de padaria, pastelaria ou biscoito, incl. com adição de cacau; Anfitriões, selos ...”
sendo depois feita uma análise ao código de produto 190590 “Padaria, Pastelaria e Biscoitos”, que é onde se
enquadra o tipo de produto Pão de Ló.
Para cada uma das análises apresenta-se os 10 maiores fornecedores de Espanha nesta tipologia de
produto, a posição de Portugal nessa categoria e a evolução das importações do País, nestes segmentos de
produto.
No código 1905 – “Produtos de padaria, pastelaria ou biscoito, incl. com adição de cacau; Anfitriões, selos
..”, Portugal é o 5º fornecedor de Espanha. No código 190590 “Padaria, Pastelaria e Biscoitos” Portugal é 0
5º Fornecedor de Espanha.

Produto 1905

Exportações
de Portugal
para Espanha

56,49M€

Produto
190590

Exportações
de Portugal
para Espanha

38,01M€

Fontes: Internacional Trade Centre (ITC), Statista Global Consumer Survey, 2017

Comércio Internacional no Setor da Padaria e
Pastelaria – Principais Fornecedores de Espanha
20
Top 10 de Fornecedores de Espanha no código 1905 – ““Produtos de padaria, pastelaria ou biscoito, incl.
com adição de cacau; Anfitriões, selos ..”.

Fontes: Internacional Trade Centre (ITC), Statista Global Consumer Survey, 2017

Comércio Internacional no Setor da Padaria e
Pastelaria – Principais Fornecedores de Espanha
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Evolução das importações e principais fornecedores, no código 1905 – ““Produtos de padaria, pastelaria ou
biscoito, incl. com adição de cacau; Anfitriões, selos ..”.

Fontes: Internacional Trade Centre (ITC), Statista Global Consumer Survey, 2017

Comércio Internacional no Setor da Padaria e
Pastelaria – Principais Fornecedores de Espanha
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Top 10 de Fornecedores do Espanha no código 190590 “Padaria, Pastelaria e Biscoitos”:

Fontes: Internacional Trade Centre (ITC), Statista Global Consumer Survey, 2017

Comércio Internacional no Setor da Padaria e
Pastelaria – Principais Fornecedores de Espanha
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Evolução das importações e principais fornecedores, no código 190590 “Padaria, Pastelaria e Biscoitos”:

Fontes: Internacional Trade Centre (ITC), Statista Global Consumer Survey, 2017
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6. Comércio Internacional no Setor da Padaria
e Pastelaria
Compras por Tipologia de Produto

Comércio Internacional no Setor da Padaria e
Pastelaria – Compras por Tipologia de Produto
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A tipologia de produto código 190590 “produtos de padaria, pastelaria e biscoitos” é o que têm mais peso
nas importações desta tipologia de produtos na Espanha com 63% do total do seu total.

Fonte: Internacional Trade Centre (ITC)
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6. Comércio Internacional no Setor da Padaria
e Pastelaria
Vendas de Portugal por Tipologia de
Produto

Comércio Internacional no Setor da Padaria e
Pastelaria – Vendas de Portugal por Tipologia
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A tipologia de produto código 190590 “produtos de padaria, pastelaria e biscoitos” é o que têm mais peso
nas exportações de Portugal para Espanha, representando 89% das nossas exportações, acompanhando a
tendência de procura do mercado.

Fonte: Internacional Trade Centre (ITC)
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7. Principais Compradores,
Distribuidores e Marcas de
referência no Setor de Padaria
e Pastelaria no Mercado Alvo

Principais Compradores, Distribuidores e Marcas de
referência no Setor de Padaria e Pastelaria no
Mercado Alvo
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Principais Importadores e Distribuidores Locais
ü DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE ALIMENTACION S.A. (DIA) www.diacorporate.com
ü ALCAMPO S.A. - GRUPO www.alcampo.es
ü CONSUM S.COOP. www.consum.es
ü HIPERCOR S.A. www.hipercor.es
ü AHORRAMÁS S.A. - GRUPO www.ahorramas.com
ü CAPRABO S.A. www.caprabo.com
ü MAKRO AUTOSERVICIO MAYORISTA S.A. www.makro.es
ü SUPERMERCADOS SABECO S.A. www.simply.es

Principais Compradores, Distribuidores e Marcas de
referência no Setor de Padaria e Pastelaria no
Mercado Alvo
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Principais Importadores e Distribuidores Locais
ü MIQUEL ALIMENTACIÒ GRUP S.A. www.miquel.es
ü VEGONSA AGRUPACION ALIMENTARIA S.A. (VEGALSA) www.vegalsa.es/www.cashrecord.com
ü BON PREU S.A. - GRUPO www.bonpreu.cat
ü CONDIS SUPERMERCATS S.A. - GRUPO www.condis.es
ü EL CORTE INGLÉS S.A. - DIVISIÓN SUPERMERCADOS www.elcorteingles.es
ü COVIRAN SCA. www.coviran.es
ü ALIMERKA S.A. - GRUPO www.alimerka.es
ü GRUPO FROIZ - GRUPO www.froiz.com

Principais Compradores, Distribuidores e Marcas de
referência no Setor de Padaria e Pastelaria no
Mercado Alvo
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Principais Importadores e Distribuidores Locais
ü SEMARK AC GROUP S.A. www.lupa.com
ü GRUPO HERMANOS MARTIN S.A. - GRUPO www.supermercadosmas.com
ü LUIS PIÑA S.A. - GRUPO www.super-masymas.com
ü JUAN FORNES FORNES S.A. www.masymas.es
ü MANUEL BAREA S.A. - GRUPO www.barea.com
ü CASH LEPE S.A. - GRUPO HERMANOS AYALA SOUSA S.L. www.hermanosayala.com
ü MUSGRAVE ESPAÑA S.A.U. www.musgrave.es
ü SUPERFICIES DE ALIMENTACIÓN S.A. www.sorlidiscau.es

Principais Compradores, Distribuidores e Marcas de
referência no Setor de Padaria e Pastelaria no
Mercado Alvo
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Principais Importadores e Distribuidores Locais
ü ALIMENTACION PENINSULAR S.A. www.alipensa.es
ü COMERCIAL JESUMAN S.A. - GRUPO www.comercialjesuman.es
ü SOCIEDAD COOP. DETALLISTAS DE ALIMENTACION SAN RAFAEL www.alsara.es
ü HIJOS DE LUIS RODRIGUEZ S.A. www.supermasymas.com
ü ECO MORA S.A. - GRUPO www.grupoladespensa.com
ü CARO RUIZ S.A. www.caroruiz.com
ü SUPSA SUPERMERCATS PUJOL S.L. www.plusfresc.es
ü GRUPO EMPRESARIAL AROMAS S.L. - GRUPO www.aromas.es

Principais Compradores, Distribuidores e Marcas de
referência no Setor de Padaria e Pastelaria no
Mercado Alvo
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Principais Importadores e Distribuidores Locais
ü ALMACENES YÉBENES S.A. www.supermercadosiberplus.com
ü COMERCIAL PIEDRA TRUJILLO S.L. www.comercialpiedra.com
ü GRUPO UPPER S.C. www.upper.es
ü DEZA CALIDAD S.A. www.dezacalidad.es
ü SUCESORES DE PEDRO SORIANO BUFORN S.L. www.spsoriano.com
ü SUPERMERCADOS DANI S.L. www.supermercadosdani.es
ü IGNACIO DE LAS CUEVAS S.A. www.grupocuevas.com
ü COMERBAL S.A. www.novavenda.com

Principais Compradores, Distribuidores e Marcas de
referência no Setor de Padaria e Pastelaria no
Mercado Alvo
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Principais Importadores e Distribuidores Locais

ü COMERCIAL MARTÍNEZ SÁNCHEZ S.A. (GRUPO) www.cashgalicia.net
ü SUPERMERCADOS JESPAC S.A. - GRUPO www.jespac.com
ü LICORES FIGUEROLA S.A. - KOM KAL AUTOSERVEI MAJORISTA www.komkal.com
ü DISPREU LOGÍSTICA - GRUPO www.binipreu.es
ü S.C. DE HOSTELERÍA DE NAVARRA www.coope.com
ü HÍPER MANACOR S.A. - GRUPO www.hipercentro.com
ü SUPERMERCADOS MARCIAL S.L. www.sparlanzarote.es
ü ROMEN S.L. - GRUPO www.supertodotodo.com
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Xantar – Ourense
Último Evento – 5 a 10 de fevereiro de 2019
Ø

A Xantar é a única Feira Internacional de Turismo Gastronômico credenciada da Península Ibérica.
Oferece uma experiência para percorrer o mundo através dos sentidos, o que a tornou numa
referência para os destinos de gastronomia e vinho mais inovadores em Espanha e Portugal, aos
quais foram adicionados outros países ibero-americanos. Após 20 anos de história, a Xantar tornouse uma motivação turística por se desenvolver ações que estimulam o turismo doméstico e de
proximidade, reforçando um dos principais objetivos deste evento: promover o turismo através da
gastronomia baseada em produtos locais. de qualidade.

Ø
Ø

Próxima Feira: Fevereiro de 2020
https://xantar.org/

Feiras de Referência
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Alimentaria – Barcelona
Recinto Gran Via
Ø

Feira bienal mais importante do setor - O maior agrupamento do setor em 10 salões. Trata-se de
uma Feira que se adapta às tendências e necessidades do momento. Por esta razão, na próxima
edição a Feira Alimentaria irá apresenta um novo conceito que multiplica a sua oferta para
impulsionar os negócios de cada setor e facilitar sinergias transversais. Além de uma plataforma
comercial, a Alimentaria mostra também a sua estreita relação com o setor de turismo e a indústria
de alimentos, valorizando a gastronomia, a inovação e as tendências, por meio de uma ampla gama
de atividades.

Ø
Ø

Próxima Feira: 20 – 23 Abril 2020
https://alimentaria.com/

Feiras de Referência
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INTERSICOP – Feira Internacional de Padaria, Pastelaria e Industrias afins
Madrid
Último Evento: de 23 a 26 de Fevereiro de 2019 - Evento Bienal
Ø INTERSICOP é o maior evento internacional de negócios para este grupo de profissionais, sendo
eles, padarias, fabricantes de massas, chocolates e gelados, indústria de farinha, instaladores de
máquinas, etc, com o intuito de estabelecer contatos com grandes empresas fornecedoras de
produtos, matérias-primas, máquinas e serviços.
Ø Próxima Feira – fevereiro de 2021
Ø http://www.intersicop.ifema.es/

Feiras de Referência
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Salon de Gourmets Madrid - Feria Internacional de
Alimentação e Bebidas de Qualidade
Av Partenón, Madrid (Espanha)

Ø É a Feira Internacional de Alimentos e Bebidas de qualidade, líder do produto high-end e uma
das mais prestigiadas do mundo. Com uma história de 32 edições consecutivas, números
crescentes e um espírito puramente comercial, esta feira profissional destina-se a visitantes
nacionais e internacionais, para a indústria hoteleira, catering, distribuição agro-alimentar,
restauração, comércio especializado, etc.
Ø Próximo Evento: 8, 9, 10 e 11 de abril de 2019
Ø www.gourmets.net

Feiras de Referência
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SALIMAT ABANCA –
Salón de Alimentación del Atlántico

ü Salimat é um salão especializado em alimentação e gastronomia que tem
como objetivo a internacionalização das empresas deste setor, sua
inovação e a qualidade dos seus produtos.
Além de acolher as novidades e tendências desta indústria, Salimat recebe os
Encontros Internacionais de Compradores, um espaço destinado ao negócio e
à apresentação de novos produtos.
ü Próximo evento: De quinta 6 até domingo 9 junho 2019
ü Local: Feira Internacional de Galícia ABANCA , Silleda, Espanha
ü http://www.salimat.es
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Mercado Alvo

Outras referência sobre o Mercado Alvo
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Condições Legais de Acesso ao Mercado
Ø Regime Geral de Importação
A Espanha, como membro da União Europeia (UE), é parte integrante da União Aduaneira,
caracterizada, essencialmente, pela livre circulação de mercadorias e pela adoção de uma política
comercial comum relativamente a países terceiros.
O Mercado Único, instituído em 1993 entre os Estados-membros da UE, criou um grande espaço
económico interno, traduzido na liberdade de circulação de bens, de capitais, de pessoas e de serviços,
tendo sido suprimidas as fronteiras internas aduaneiras, fiscais e técnicas.
Deste modo, as mercadorias com origem na UE ou colocadas em livre prática no território comunitário
(isto é, que sejam provenientes dos Estados terceiros em relação às quais forem pagos os direitos
aduaneiros e que tenham cumprido as formalidade de importação) encontram-se isentas de controlos
alfandegários, sem prejuízo, porém, de uma fiscalização no que respeita à respetiva qualidade e
características técnicas.
Neste contexto, a rede SOLVIT é um mecanismo criado pela UE para resolver problemas entre os
Estados-membros resultantes da aplicação incorreta das regras do Mercado Único, evitando-se, assim,
o recurso aos tribunais.

Outras referência sobre o Mercado Alvo
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Condições Legais de Acesso ao Mercado
Ø Regime Geral de Importação
A União Aduaneira implica, para além da existência de um território aduaneiro único, a adoção da
mesma legislação neste domínio – Código Aduaneiro Comunitário (CAC) – que estabelece as normas e
os procedimentos gerais relativos às importações e exportações de mercadorias entre a União
Europeia e os países terceiros, bem como a aplicação de iguais imposições alfandegárias aos produtos
provenientes do exterior – Pauta Exterior Comum (PEC) / TARIC - Integrated Community Tariff.
Importa referir que com o objetivo de melhorar os controlos aduaneiros, agilizar as formalidades de
desalfandegamento, simplificar os regimes aduaneiros económicos, facilitar o comércio através da
garantia de um elevado nível de segurança nas fronteiras, entre outros desígnios de modernização, foi
publicado um novo Código Aduaneiro da União, que entrou em vigor a 30 de Outubro de 2013, sendo
que a maioria das suas disposições só teve aplicação a partir de 1 de maio de 2016, segundo o
Regulamento de Execução (UE) n.º 2016/481, que revoga o Regulamento n.º 2913/92, anterior CAC,
bem como do Regulamento n.º 2454/93, que fixa as respetivas disposições de aplicação.

Outras referência sobre o Mercado Alvo
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Condições Legais de Acesso ao Mercado

Ø Regime Geral de Importação
A regra geral de livre comércio com países terceiros não impede que as instâncias comunitárias
determinem restrições às importações (fixação de contingentes anuais), quando negociados no seio da
Organização Mundial de Comércio (World Trade Organization).
A PEC baseia-se no Sistema Harmonizado de Designação e Codificação de Mercadorias, sendo os
direitos de importação na sua maioria ad valorem, calculados sobre o valor CIF das mercadorias.

Outras referência sobre o Mercado Alvo
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Condições Legais de Acesso ao Mercado
Ø Regime Geral de Importação
Para além dos referidos encargos, há também lugar ao pagamento do Imposto sobre o Valor
Acrescentado (Impuesto sobre el Valor Añadido – IVA). Este encargo, consoante os produtos e
serviços, traduz-se nas seguintes taxas (VAT Rates – Spain):
• 21% (taxa normal – artigo 90 da Ley 37/1992), aplicável à generalidade dos bens e serviços;
• 10% (taxa reduzida – artigo 91 da Ley 37/1992) que incide, por exemplo, sobre certos géneros
alimentícios, água, medicamentos de uso veterinário e alguns serviços (ex.: hotelaria e restauração;
transporte de passageiros e suas bagagens);
• 4% (taxa super reduzida – artigo 91 da Ley 37/1992) que recai, nomeadamente, sobre os produtos
alimentares de primeira necessidade, determinados medicamentos, livros, revistas e jornais.

Outras referência sobre o Mercado Alvo
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Condições Legais de Acesso ao Mercado
Ø Regime Geral de Importação
Falta, ainda, considerar o pagamento de Impostos Especiais (Impuestos Especiales / Impuestos
Especiales de Fabricación) que incidem sobre a produção, transformação ou importação de
determinados produtos, tais como álcool, bebidas alcoólicas, produtos petrolíferos, tabaco e energia
elétrica. Na página web da Agencia Tributaria os interessados podem aceder a informação
pormenorizada, em Impuestos Especiales, nomeadamente as taxas aplicadas (Tipos Impositivos
Exigibles para cada Producto en cada Estado).
Sobre a maioria dos veículos novos e usados recai o Imposto Especial sobre Determinados Meios de
Transporte (Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte), aplicado numa base ad
valorem quando do registo e de acordo com critérios definidos em termos de peso, comprimento e
cilindrada.
O país dispõe de 7 Zonas Francas (situadas em Barcelona, Vigo, Las Palmas de Gran Canária, Cádiz,
Tenerife, Sevilla e Santander ) e diversos Depósitos Francos (ex.: Alicante; Algeciras; Bilbao;
Cartagena; e Valência) que permitem, entre outras operações, o armazenamento das mercadorias em
trânsito (Zonas y Depósitos Francos).

Outras referência sobre o Mercado Alvo
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Condições Legais de Acesso ao Mercado
Ø Regime Geral de Importação
De referir, finalmente, os casos particulares das Canárias, Ceuta e Melilla, em termos fiscais, onde se
verifica a não aplicação do IVA continental, existindo, em seu lugar:
• Impuesto General Indireto Canario – IGIC (taxas – artigos 51 a 61), imposto estatal de natureza
indireta que incide sobre a entrega de bens e prestações de serviços realizadas no território, assim
como sobre as importações. • Impuesto sobre la Producción, los Servicios y la Importación – APSI, no
caso de Ceuta e Melilla. Imposto indireto de carácter municipal, que incide sobre a
produção/importação de bens e prestações de serviço. As taxas constam de regulamentação própria de
cada uma das cidades autónomas, designadamente:
ü Ordenanza Fiscal Reguladora del Impuesto sobre la Produccion, los Servicios y la Importación en la
Ciudad de Ceuta (consultar o artigo 33.º e Apendice al Anexo I);
ü Ordenanza Fiscal Reguladora del Impuesto sobre la Produccion, los Servicios y la Importación en la
Ciudad de Melilla (consultar o artigo 15.º e Anexos I e II).

Outras referência sobre o Mercado Alvo
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Condições Legais de Acesso ao Mercado
Ø Regime Geral de Importação
Os interessados podem aceder a informação sobre os impostos e taxas na UE (Taxation and Customs
Union), no Portal Europa, onde está acessível a publicação VAT Rates Applied in the Member States of
the European Union, bem como Excise Duty Rates Applicable in the European Union: Alcoholic
Beverages / Energy Products and Electricity / Manufactured Tobacco.

Fonte: Site Portugal Global - Aicep (acedido em julho de 2017)
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