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Área:    
543.965Km2

População:   64,2  
habitantes

(estimativa  2017)

Religião:  Maioria  da  
população  pertence  
à  Igreja  Católica  

Romana

Língua  oficial:    
Francês

Capital:  Paris

Designação  
oficial:  República  

França

Unidade  monetária:  
Euro  (EUR)

6ª  Maior  
Economia  
Mundial
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v Chefe de Estado: Emmanuel Macron (La République en Marche, eleito em maio de 2017)

v Primeiro Ministro: Édouard Philippe (Les Républicains)

v Capital: Paris cidade 2,2 milhões de habitantes; região de Paris 12 milhões de habitantes

v Outras Regiões Importantes:
Lyon (2,2 milhões de hab.); Marseille (1,7 milhões de hab..); Toulouse (1,2 milhões hab.); Lille
(1,2 milhões hab. com área urbana); Nice (1,1 milhões hab.); Bordeaux (1,1 milhões hab.);
Nantes (855 mil hab.); Strasbourg (758 mil hab.); Toulon (601 mil hab.)

v Unidade Monetária: Euro (EUR)
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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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Relações comerciais da França com o Exterior:

A França nas suas relações comerciais com o exterior demonstra uma grande proximidade com os seus
países vizinhos e com as grandes economias Mundiais como China e EUA.

Fonte: Internacional Trade Centre (ITC)
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Comércio Internacional - Exportações e Importações de França:
O perfil de exportações e importações de França, tipificam as caraterísticas económicas do País, com forte
peso do setor industrial, especialmente indústria de ponta, como é o caso da indústria de maquinaria,
aeronáutica e setor automóvel. O setor da padaria e pastelaria representa 0,9% das exportações de França e
o,65% das importações.

Fonte: Internacional Trade Centre (ITC)

Relações Comerciais Internacionais
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França assume um papel preponderante nas relações comercias com Portugal, sendo o segundo maior
destino das nossas exportações a seguir a Espanha e o terceiro maior fornecedor de Portugal.

Fontes: Internacional Trade Centre (ITC), INE
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Principais Produtos Exportados por Portugal para França:

Os produtos “Preparações à base de cereais, farinhas, amidos ou leite e produtos de pastelaria”
representaram 33.380 mil euros de exportações de Portugal para França em 2018, sendo que,
dentro desta classe de produtos os de “padaria, pastelaria ou biscoitos” representaram em 2018 23.548
mil euros de exportações de Portugal para França.

Fontes: Internacional Trade Centre (ITC), INE
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A análise sobre o ambiente de negócios em França, 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, com algumas debilidades conforme exposto na tabela seguinte.

Fonte
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Para analisar os principais fornecedores de França 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 França nesta tipologia de produto,
a posição de Portugal nessa categoria e a evolução das importações Francesas nestes segmentos de
produto.
No código 1905 – “Produtos de padaria, pastelaria ou biscoito, incl. com adição de cacau; Anfitriões, selos
..”, Portugal é o 11º fornecedor de França. No código 190590 “Padaria, Pastelaria e Biscoitos” Portugal é 0
10º Fornecedor de França.

Produto 
190590

Exportações
de Portugal 
para França

17,3M€

Produto 
1905

Exportações
de Portugal 
para França

25,5M€

Fontes: Internacional Trade Centre (ITC), Statista Global Consumer Survey, 2017
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Top 10 de Fornecedores de França 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
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Fontes: Internacional Trade Centre (ITC), Statista Global Consumer Survey, 2017

Evolução das importações e principais fornecedores, no código 1905 – ““Produtos de padaria, pastelaria ou
biscoito, incl. com adição de cacau; Anfitriões, selos ..”,
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Top 10 de Fornecedores de França no código 190590 “Padaria, Pastelaria e Biscoitos”:

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

Evolução das importações e principais fornecedores, no código 190590 “Padaria, Pastelaria e Biscoitos”:
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Fonte: Internacional Trade Centre (ITC)

A tipologia de produto código 190590 “produtos de padaria, pastelaria e biscoitos” é o que têm mais peso
nas importações desta tipologia de produtos em França com 60% do total do seu total.
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Fonte: Internacional Trade Centre (ITC)

A tipologia de produto código 190590 “produtos de padaria, pastelaria e biscoitos” é o que têm mais peso
nas exportações de Portugal para França, representando 73% das nossas exportações, acompanhando a
tendência de procura do mercado.
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Desde meados dos anos 60, que os produtos alimentares portugueses estão presentes no mercado
francês. Inicialmente, eram vendidos em mercados municipais e em pequenas lojas nos arredores de
Paris onde se concentrou, desde o início, a maioria da comunidade portuguesa. Aí se vendiam os
produtos típicos do consumo dos portugueses como o bacalhau, enchidos, especialidades de carne de
porco, polvo, vinhos, tremoços, azeitonas, pastelarias e doces típicos. O conjunto destes produtos, que
constituem um nicho de mercado conhecido por “mercado da saudade”, tem vindo a crescer e a tornar-
se relativamente importante.

No entanto, o tipo de distribuição junto dos portugueses e descendentes em França evoluiu. Mesmo
continuando a existir venda nos mercados municipais, esta tem vindo a baixar regularmente, não
apenas para os produtos da saudade, mas para todos, substituídos claramente pela distribuição dos
hipermercados e supermercados e, mais recentemente, pelas lojas de proximidade (também
propriedade da grande distribuição alimentar). Desta forma, as vendas do mercado da saudade têm
vindo a ser transferidas para lojas especializadas, o que também permitiu uma apresentação mais
estandardizada, um alargamento da oferta de produtos, uma subida em gama e um alargamento da
clientela atraindo novos consumidores, nomeadamente franceses.
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Hoje, a população local de origem portuguesa é de aproximadamente 1,3 milhões de pessoas (dados do
Consulado-Geral de Portugal em Paris) o que coloca os portugueses como a segunda comunidade
imigrante mais numerosa em França (logo a seguir à argelina). A maior parte dos portugueses (e seus
descendentes) reside em Paris e em municípios dos departamentos da região Îlede-France: Seine-et-
Marne (77), Yvelines (78), Essonne (91), Hauts-de-Seine (92), Seine-Saint-Denis (93), Val-de-Marne
(94), Val-d'Oise (95). Desde os anos 60, a comunidade portuguesa em França adaptou-se e evoluiu (em
perto de 60 anos serão mais de 3 gerações).

Muitas das segundas e terceiras gerações, formadas e bem integradas, constituíram um negócio próprio
criando, segundo a CCIFP (Câmara de Comércio e Indústria Franco-portuguesa), uma rede de cerca de
45 000 empresas dirigidas por portugueses ou seus descendentes, das quais, uma parte significativa
atua na área alimentar (intermediários ou distribuidores), apesar da maioria operar no ramo da
construção civil.
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Deste modo, o mercado da distribuição alimentar de produtos portugueses é impulsionado por grandes
empresas grossistas, geridas por portugueses ou lusodescendentes, que se ocupam principalmente da
importação e armazenagem:

- Ets Mariano, Agribéria, Portugal des Saveurs, Cândido, Alimentar, Mondexport ou C. Miguel, entre
outras.

Estas estão dotadas da logística adequada ao transporte, armazenamento, distribuição e venda dos
produtos portugueses e recorrem a áreas de armazenagem que incluem câmaras frigoríficas e cais de
embarque e a frotas de veículos para dar resposta à distribuição local ou a distâncias maiores.

A grande oferta e diversidade de produtos, e a prática de colocação junto dos distribuidores do mercado
da saudade ou de outros distribuidores, a capacidade de transporte e a proposta de gestão do
armazenamento permitem que os produtos oriundos de Portugal cheguem ao consumidor final de
forma eficiente e rápida. Estes importadores aprovisionam a quase totalidade dos distribuidores de
produtos portugueses, não apenas os supermercados ou lojas especializadas mas também os grupos da
grande distribuição francesa. Estes últimos, tanto utilizam os serviços destes grossistas para as
compras regulares como para os eventos pontuais, como as “semanas” de produtos portugueses ou
ibéricos.
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Se bem que a maioria dos distribuidores de produtos portugueses seja composta por pequenas lojas
alimentares de tipo mercearia, atualmente também existem alguns supermercados “portugueses” tais
como:

- Les Halles du Portugal, Les Merveilles du Portugal, Aux Délices du Portugal e Prim’Land, sobretudo
situados nos arredores de Paris, que propõem uma larga variedade de produtos típicos de Portugal.
Alguns dispõem de entregas para encomendas online.

O portal Luso.fr, o mais antigo anuário eletrónico dedicado à comunidade portuguesa em França,
propõe uma lista de lojas de alimentação de produtos portugueses em frança (rúbrica “Adresses” –
“Alimentation”) na qual se pode verificar a diversidade da oferta:

http://www.luso.fr/index.php/bonnes-adresses/127-alimentation?limit=20&start=20
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A maioria destas lojas e supermercados atrai pela importância do leque de produtos propostos, mas
também e sobretudo, pelos preços muito competitivos. Nos últimos anos, numa estratégia quase
oposta, abriram em França uma série de novas lojas gourmet de produtos alimentares portugueses que
se posicionam num segmento de qualidade média alta (Comme à Lisbonne, Lisboa Gourmet, Comptoir
de Lisbonne, La Caravelle des Saveurs e Talêgo em Paris).

Com uma oferta seletiva e preços mais elevados, uma decoração mais sofisticada e adaptada a clientes
de segmento superior, instaladas nos centros de comércio e turismo da cidade, com um alvo de clientes
mais franceses do que portugueses, estas lojas enquadram-se num nicho de mercado de tipo “produtos
alimentares étnicos” (vinhos, queijos, charcutarias ou conservas de alta gama). Este tipo de distribuição
é claramente elitista e de pequenos volumes, tornando-se um mercado de difícil acesso, muito
concorrencial e exigente em termos de qualidade do produto e de embalagem. Estas lojas gourmet
compram diretamente aos produtores portugueses, mas também utilizam os serviços dos importadores
de produtos portugueses em França.
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Outro canal de distribuição são os restaurantes. Na região de Paris encontram-se dezenas de
restaurantes especializados em comida portuguesa, mas em qualquer parte do território francês
existem restaurantes que propõem especialidades portuguesas. Estes aprovisionam-se
maioritariamente junto dos principais grossistas portugueses mas alguns deles podem comprar
diretamente aos produtores. Este canal tem um interesse reduzido para a generalidade dos produtores
devido, principalmente, à questão dos volumes e do acréscimo de preço decorrente do transporte e
logística, podendo, no entanto, ser tido em conta pelos pequenos produtores de produtos artesanais,
“DOP” ou gourmet.

Também no portal Luso.fr existe uma lista bastante alargada de restaurantes de gastronomia
portuguesa em França na rúbrica “Adresses” – “Bars et Restaurants”:

http://www.luso.fr/index.php/bonnes-adresses/135-bars-et-restaurants

Em resumo, os grandes grupos de distribuição alimentar, através das direções de compras ou das
centrais de compras partilhadas, podem comprar diretamente aos produtores portugueses, mas estas
compras de grandes quantidades, dirigem-se aos grandes produtores (congelados, conservas, azeites,
vinhos,…). Na prática, estas centrais de compras utilizam sobretudo os serviços dos grossistas
implantados no mercado. Assim, os best-sellers portugueses como o azeite, o bacalhau ou o vinho estão
todo o ano à venda nas grandes superfícies principalmente devido aos importadores portugueses.
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FEIRA VIVEZ NATURE
Feira de agricultura biológica e
produtos naturais

Paris e Lyon
(feira bianual)

https://www.vivez-nature.com/

Próximo Evento: 24 a 27 de janeiro de 2020, em Paris

Vivez Nature é a feira onde se encontram os produtores e distribuidores de alimentos biológicos
para dar a conhecer seus produtos ao público em geral. A feira alterna sua realização entre Lyon e
Paris.
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EUROPAIN & INTERSUC
Feira mundial de pastelaria e padaria

PORTE DE VERSAILLES PARIS.FRANCE

Próximo Evento: 11 a 14 de janeiro de 2020

https://www.europain.com/en

UM NOVO EVENTO PARA TODOS OS EMPREENDEDORES DE PADARIA
E PASTELARIA

Em sintonia com um mercado em crescimento, impulsionado pelas novas
expectativas dos consumidores, a EUROPAIN propõe uma nova fórmula e
reúne toda a indústria. A feira é, mais do que nunca, o evento de referência
na França, que atende a todas as necessidades dos empreendedores
profissionais de Panificação e Pastelaria.
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FEIRA SIAL Feira dirigida ao mercado
global da indústria alimentar e de
bebidas

Paris, Nord Villepinte

Próximo Evento: 18 a 22 de outubro de 2020

https://www.sialparis.com/

Um evento imperdível do SIAL Paris, realizado nos últimos 20 anos, o SIAL Innovation revela os
produtos alimentares mais inovadores apresentados pelos expositores do SIAL e onde se explora as
tendências mundiais e inovações na indústria agro-alimentar.
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Gourmet Selection

Paris | Porte de Versailles

Próximo Evento: 22 a 23 de setembro de 2020

https://www.salon-gourmet-selection.com/

Em 10 anos, a Gourmet Selection tornou-se o espetáculo essencial para profissionais do setor da
pastelaria gourmet. Trata-se da única exposição especializada que oferece uma gama de produtos
gourmet com alto valor agregado. Destina-se a canais de distribuição seletiva ou especializada, cantos
gourmet ou catering comercial.

Produtos gourmet de alta qualidade
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Fsetivitas – le grand marché

Paris | Porte de Versailles

Próximo Evento: 31 de janeiro a 2 de fevereiro de 2020

https://www.festivitas.fr/

Conceito único, o FestiVitas reúne num só lugar gastronomia, vinhos e viagens, está destinado a
quem procura novas sensações e novas experiências.

Nesta feira vamos encontrar expositores que oferecem o melhor da gastronomia local e internacional
e profissionais de viagens que irão propor novas formas de viajar.
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Marché portugais d'art, d'artisanat et de gastronomie à Cenon
(Mercado Português de CENON)

Cenon - Bordeaux

Próximo Evento: 7, 8 e 9 de junho de 2019

Este Mercado Português é organizado anualmente pela
Associação Alegria Portuguesa da Gironde e vai já na 10ª edição,
onde podemos encontrar um mercado português de arte,
artesanato e gastronomia, sempre no Domaine du Loret, em
Cenon, uma cidade dos arredores de Bordeaux.
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Regulamentos e Barreiras Aduaneiras

A França, como membro da UE, faz parte integrante da União Aduaneira, caracterizada por um
regime de livre circulação de mercadorias e pela adoção de uma política comercial comum
relativamente a países terceiros. As mercadorias com origem em países da UE, ou já colocadas em
território comunitário, encontram-se isentas de controlos alfandegários, necessitando apenas de
cumprir os requisitos técnicos e de qualidade exigidos pelos países de destino. Estes requisitos
encontram-se de acordo com a legislação comunitária (e.g. (CE) 852/2004, (CE) 178/2022, entre
outros). A União Aduaneira implica, para além da existência de um território aduaneiro único, a
adoção da mesma legislação neste domínio – Código Aduaneiro Comunitário –, bem como a
aplicação de iguais imposições e encargos alfandegários aos produtos provenientes de países
terceiros.

A nível de tributação, em França existem diferentes taxas de IVA:

Salienta-se ainda que alguns produtos como é o caso das bebidas alcoólicas ou do tabaco estão
sujeitos ao pagamento de Impostos Especiais de Consumo. De entre a legislação comunitária,
destaquem-se os aspetos que dizem respeito à rotulagem de produtos alimentares e que obrigam à
inclusão de elementos como a denominação comercial e a origem do produto.
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Regulamentos e Barreiras Aduaneiras

No caso da França, todos estes elementos devem ser apresentados em língua francesa e em local bem
visível na embalagem, de fácil leitura.

ü Taxa normal: 20% aplicada à maioria dos produtos;
ü Taxas reduzidas: 10% aplicada a produtos agrícolas e da pesca e 5,5% sobre a água e bebidas não

alcoólicas, géneros alimentícios, entre outros;
ü Taxa específica: 2,1% aplicada sobretudo a medicamentos reembolsáveis pela Segurança Social.

Salienta-se ainda que alguns produtos como é o caso das bebidas alcoólicas ou do tabaco estão sujeitos
ao pagamento de Impostos Especiais de Consumo. De entre a legislação comunitária, destaquem-se os
aspetos que dizem respeito à rotulagem de produtos alimentares e que obrigam à inclusão de
elementos como a denominação comercial e a origem do produto. No caso da França, todos estes
elementos devem ser apresentados em língua francesa e em local bem visível na embalagem, de fácil
leitura.

Fonte: Site Portugal Global - Aicep (acedido em julho de 2017)
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Cultura de Negócio na França

A abordagem do mercado deve ser feita em língua francesa. Alguns setores, como as tecnologias de
informação, as biotecnologias ou ainda a investigação, assim como os grandes grupos multinacionais,
têm certa propensão para comunicar em inglês. No entanto, aconselha-se sempre a utilização do
francês. Os responsáveis das empresas francesas apreciam a pontualidade nos contactos e apreciam,
igualmente, os convívios numa relação negocial, como sejam os convites para refeições ou para visitar
as instalações em Portugal. Os franceses tendem a formalizar todos os processos, contratos
elaborados, o que se deve ter em consideração e pelo que se aconselha o recurso a apoio jurídico. A
presença na internet é absolutamente indispensável. À imagem do que acontece em França, uma
empresa que não tenha um site na web, bem apresentado e atrativo (e em língua francesa,
corretamente escrita), não consegue fazer negócio no país.

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