
A Alemanha é, em termos do Produto Interno Bruto (PIB) a preços correntes, a maior economia da Europa e a 4ª a nível

mundial, a seguir aos EUA, à China e ao Japão, cenário que não deverá sofrer qualquer alteração até 2019.

A Alemanha é um mercado importante mas que exige investimento em tempo e em dinheiro e uma muito boa

preparação.

É um mercado muito dinâmico e existem oportunidades para as empresas portuguesas em praticamente todos

os setores de atividade.

É um mercado estratégico, dotado de todos os canais de distribuição onde, cada vez mais, nos bens de consumo

os canais de vendas online funcionam como lojas para grandes grupos de consumidores.

A Alemanha é também a principal plataforma de negócios do mundo para quem quer mostrar e divulgar os seus

produtos. Dois terços das principais feiras internacionais de comércio são realizados na Alemanha.
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AVALIAÇÃO GLOBAL DA OPORTUNIDADE
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PLANTAS AROMÁTICAS E MEDICINAIS
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A Alemanha é um país de compradores e a importância desta função é reconhecida e respeitada na grande maioria das
empresas.

Os colaboradores ligados a esta área gozam, regra geral, duma formação intensa, pelo que são normalmente muito competentes
e bons conhecedores das tendências do mercado.

As dificuldades para as empresas portuguesas derivam essencialmente dos seguintes fatores:

• Bens de consumo portugueses possuem baixa notoriedade no mercado.

• Baixo grau de conhecimento sobre os produtos portugueses ao nível do consumidor final; falta de imagem/prestígio.

• Fraca presença nos pontos de venda; falta da presença portuguesa na grande distribuição.

• Desconhecimento por parte dos fabricantes nacionais dos canais de distribuição utilizados pelos agentes e/ou importadores.

• Reduzida aposta nas marcas próprias.

• Deficiências em algumas fases de conceção e comercialização do produto.

• Estruturas de marketing e distribuição dos produtos nacionais pouco desenvolvida.

• Pequena dimensão das empresas nacionais.

• Dificuldades de penetração direta no mercado de bens de consumo e de produtos alimentares portugueses, devido ao papel
cada vez mais dominante do comércio a retalho de tipo discount na vida económica alemã.

DIFICULDADES ALEMANHA

Fonte: AICEP



NÚMERO DE EMPRESAS EXPORTADORAS PARA A 

ALEMANHA POR GRUPO DE PRODUTOS ALEMANHA
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• Aumento da procura de produtos alimentares BIO: aumenta o número de cadeias BIO, como também o

número de estabelecimentos comerciais e o espaço nas prateleiras das grandes superfícies destinadas a

este tipo de produtos;

• Cada vez mais existem QR-Codes nas etiquetas, tendências para a introdução de sinalética eletrónica

para a indicação de preços nos estabelecimentos comercias (possibilidades de alterar os preços sem

grandes problemas logísticos).

TENDÊNCIAS ALEMANHA
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A partir de 2004, houve um claro incremento no “apetite pelo consumo” (Konsumfreude), resultando num
aumento da procura por produtos gourmet e na entrada de grandes quantidades de pequenos fornecedores
neste mercado.

Para termos noção da dimensão do mercado Gourmet da Alemanha, podemos observar que o país conta com
mais de 3 milhões de habitações onde os rendimentos atingem um valor superior a 10 mil Euros mensais.

A “Tante Emmaladen”, uma moda de criar minimercearias e pequenas lojas nos cantos das ruas, ajudaram na
reinvenção deste mercado. Este tipo de lojas aumenta agora o seu foco para a qualidade e, se possível, para
produtos de produção orgânica.

O conceito gourmet é já tão dinamizado no país que existe uma associação das lojas do género, a CORPUS
CULINARIO e conta já com 70 associados.

A CORPUS CULINARIO organiza um evento anual, o GENUSS GIPFEL.

A ANUGA é a feira alimentar de maior dimensão.

ALEMANHAPEQUENA/MÉDIA DISTRIBUIÇÃO

Fonte: Própria 



ALEMANHA
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Apesar de uma excelente relação preço/qualidade, Portugal é muitas vezes penalizado por apresentar, em

produtos comparáveis, um preço final mais elevado que os seus concorrentes. Tal facto é, em parte,

resultante do posicionamento geográfico de Portugal e a correspondente maior distância.

O forte federalismo alemão, apontado muitas vezes como uma dificuldade, constitui realmente um

obstáculo às atividades de promoção, tão somente pelas grandes distâncias que se têm que vencer entre

Berlim e qualquer importante capital de Estado Federado com importantes fluxos para Portugal. No

entanto, é esse mesmo federalismo que permite que, por exemplo, as férias escolares sejam de tal forma

intercaladas, que se pode afirmar que existem cerca de 20 semanas anuais com fluxos turísticos daí

resultantes.
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Os turistas alemães procuram fundamentalmente os seguintes produtos turísticos:

• Sol e Mar

• Golfe

• Touring Cultural e Paisagístico

• Gastronomia e Vinhos

• Turismo da Natureza

• Saúde e Bem-Estar

Em especial no que se refere aos produtos Touring e Gastronomia e Vinhos há enormes potencialidades

para desenvolver uma estratégia comum, a nível do Comércio e do Turismo, com a assinatura recente de

um Protocolo entre o Turismo de Portugal e a Viniportugal.
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ALEMANHA
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Paralelamente aos circuitos culturais e paisagísticos, são também importantes as temáticas dos produtos

de nicho, como por exemplo:

• Birdwatching

• BTT

• Surf

• Mergulho.

A forte tendência do consumidor alemão por plataformas online tem levado ao desenvolvimento do site

www.visitportugal.com, e também das páginas de Turismo de Portugal em sites de redes sociais, tais

como o twitter, www.twitter.com/portugaltourism e o facebook, www.facebook.com/visitportugal

OPORTUNIDADES



Gerador do principal fluxo de turistas a nível mundial, a Alemanha mantém-se, em função do número de dormidas, o
2º mercado para Portugal, a seguir ao Reino Unido.

O potencial de crescimento que a Alemanha apresenta para o turismo português resultou na definição de uma nova
estratégia e reforço do investimento em promoção neste país que, em 2013, foi o quarto mercado da procura
externa para Portugal em termos de receitas. Os alemães, com mais 9,2 milhões de Euros (+9,9%), foram dos turistas
que mais aumentaram o contributo para as receitas turísticas portuguesas nos primeiros dois meses de 2014.

O reforço da operação aérea da TAP Portugal, a partir do verão de 2014, vai naturalmente aumentar ainda mais o
número de turistas alemães a visitar Portugal.

O desenvolvimento do turismo residencial, é um vetor chave do crescimento do turismo em Portugal. A aposta no
mercado de reformados alemães é determinante e constitui uma enorme oportunidade. No entanto, para além de
outros elementos como a segurança, o clima, a estabilidade, os serviços de saúde e outras infraestruturas, é
fundamental oferecer um regime fiscal competitivo.

Para atrair mais profissionais qualificados, pessoas reformadas e turistas estrangeiros, Portugal criou um regime
fiscal favorável: o regime fiscal para o residente não habitual. Este regime fiscal foi criado para captar profissionais
qualificados e pensionistas estrangeiros com elevado património que optem por vir viver para Portugal.
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