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1. Introdução

A fileira Agroalimentar em Portugal, entre 2011 e 2015, 
registou um enorme dinamismo empreendedor mais que 
duplicando o número de empresas, passando de 6,2% do total 
das empresas para 12,8%. Relativamente ao número de pessoas 
ao serviço e ao valor acrescentado destas, também houve um 
crescimento significativo, com mais 83 mil empregos em 
2015 do que em 2011, passando de 6,8% para 9,3% do emprego 
nas empresas. Este bom desempenho da fileira agroalimentar 
fica bem patente quando analisamos a evolução do peso do 
VAB desta fileira no PIB, que passa de 3,7% para 4,1%. O peso 
das despesas em I&D no VAB gerado pela fileira – ou intensidade 
tecnológica – é de 1%.

A Balança Comercial portuguesa de produtos “Agroalimentares” 
é deficitária, contudo com um grau de cobertura das importações 

pelas exportações (Fob/Cif) sustentadamente crescente ao 
longo dos últimos anos (de 53,3% em 2011 a 61,1% nos 
primeiros onze meses de 2013). O peso das exportações no 
contexto global tem oscilado em torno dos 11,5%, enquanto 
o das importações se situou, nos últimos três anos, nos 
15-16% (entre 2011-2013).

Podemos verificar que o número de volume de exportação 
nos mercados de exportação portuguesa tem vindo a aumentar 
desde 2011. Sendo os três mercados mais importantes a nível 
mundial Espanha, Angola e França entre 2011 e 2015.
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Principais mercados de destino das exportações agroalimentares portuguesas

Fonte: AICEP
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167 418
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108 247
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83 696
61 324
50 509
38 363
36 145
22 329
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37 932
 22 631
…………..
20 669

Clientes da Fileira
Agroalimentar

(Milhares de Euros)
 2011 2014 2015

Var %a

15/11
Var %b

15/14
2016

jan/jul

Espanha
Angola
França

Reino Unido
Brasil
Itália 

Países Baixos
Alemanha

EUA
Bélgica
Polónia 

Suíça
Canadá

Cabo Verde
Japão

Venezuela
China

Luxemburgo
Moçambique

Dinamarca

   1 682 576
605 457          
428 157       
235 079         
256 096       
153 149         
160 560              
127 117              

90 496           
101 581        

41 054        
54 899              
53 741      
64 644              
34 608                
30 178         
13 114           
29 866              
22 962          
27 434                      

1 858 933
759 065
493 701
284 613
324 344
204 951
209 110
134 678
119 449
 128 831

70 179
75 873
60 249
59 368
36 587
50 692
18 388
36 594
36 658
32 601

2 034 134
535 904
515 899

  314 624
290 089
236 618
215 883
181 975
149 395
135 769

94 544
78 857
66 893
60 114

  44 298
43 313
41 367
38 108
34 921
33 057
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Fonte: INE, CIP

Posicionamento e quota de Portugal enquanto exportador mundial
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Número de mercados de destino de exportação portuguesa
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Fonte: AICEP

Exportações agroalimentares portuguesas 
para os 10 Principais Mercados Europeus
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Clientes da Fileira
Agroalimentar

(Milhares de Euros)
 2011 2014 2015

Var %a

15/11
Var %b

15/14
2016

jan/jul

Espanha
França

Reino Unido
Itália 

Países Baixos
Alemanha

Bélgica
Polónia

Suíça 
Luxemburgo

   1 682 576         
428 157       
235 079               
153 149         
160 560              
127 117                      
101 581        

41 054        
54 899                        
29 866                   

1 858 933
493 701
284 613
204 951
209 110
134 678
 128 831

70 179
75 873
36 594

2 034 134
515 899

  314 624
236 618
215 883
181 975
135 769

94 544
78 857
38 108

Espanha, França e o Reino Unido são os três principais mercados de exportação de produtos agroalimentares 
portugueses na Europa. Entre 2011 e 2015 tanto França como Espanha cresceram 4,9% e o Reino Unido 7,6%. 
Estes países estão entre os três primeiros importadores europeus de produtos portugueses, sendo uma das 
razões o facto de terem uma grande comunidade de emigrantes portugueses.

7

Roteiro | Distribuidores e Retalhistas de Produtos Agroalimentares Portugueses na Europa - Espanha



Exportações agroalimentares portuguesas 
para os 10 Principais Mercados Europeus (% do total)

Fonte: AICEP

Como podemos verificar no quadro abaixo, os três principais produtos exportados da fileira Agroali-
mentar por Portugal são:

1. Vinhos; 2. Azeite; 3.Tomate e preparados

Tendo estes vindo sempre a crescer de volume entre 2011 e 2015.
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Principais produtos exportados da fileira agroalimentar

Fonte: AICEP
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 2011 2014 2015
Var %a

15/11
Var %b

15/14
2015

jan/mar

Total

2204 Vinhos de uvas frescas

1509 Azeite oliveira e suas fracções

2002 Tomates preparados ou conservados

0303 Peixes congelados

0307 Moluscos; invertebrados aquáticos; farinhas

1905 Produtos de padaria, pastelaria ou bolachas e biscoitos

1604 Preparações e conservas de peixes; caviar e sucedâneos

2203 Cervejas de malte

0302 Peixes frescos/refrigerados

0810 Outras frutas frescas

0306 Crustáceos s/ casca, vivos; c/ casca, cozidos água/vapor

0805 Citrinos, frescos ou secos

0808 Maçãs, pêras e marmelos, frescos

0203 Carnes suínas, frescas, refrigeradas ou congeladas

2202 Águas, águas minerais e gaseificadas, adicionadas 
de açúcares

0401 Leite e nata não concentrados nem adicionados de açúcar 
ou outros edulcorantes

0304 Filetes e outra carne de peixe, frescos, refrigerados 
ou congelados

1901 Extratos de malte; farinhas,amidos,sêmolas,féculas

2005 Outros produtos hortícolas não congelados

1601 Enchidos, miudezas ou sangue

Outros

 4.519.096
656.918
215.436
153.565
105.570
159.097
150.334
149.936
209.581
137.090

40.680
74.507
38.711
85.419
51.752
93.292

107.104

75.390

56.080
63.443
69.866

1.825.323

5.435.205
726.285
372.973
190.058
174.748
166.067
183.208
193.013
224.012
117.940

96.216
77.179
70.911

110.546
120.052
142.445

111.861

72.207

85.677
76.758
82.252

2.040.798

5.645.090
734.823
433.892
209.445
209.222
198.142
187.839
186.216
156.482
131.284
120.751
119.357
114.298
111.343
110.112
102.136

89.797

80.668

77.487
75.466
71.597

2.124.734
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Peso da fileira agroalimentar no total das 
exportações e importações portuguesas

Fonte: AICEP
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2. Espanha

Espanha é um país situado na Europa meridional, na península Ibérica. O 
seu território principal é delimitado a sul e a leste pelo mar Mediterrâneo, 
com exceção a uma pequena fronteira com o território britânico ultra-
marino de Gibraltar; ao norte pela França, Andorra e pelo golfo da Biscaia 
e ao noroeste e oeste pelo oceano Atlântico e por Portugal. 

O território espanhol inclui ainda as ilhas Baleares, no Mediterrâneo, as 
ilhas Canárias, no oceano Atlântico, próximas da costa africana e duas 
cidades autónomas no norte de África, Ceuta e Melilla, que fazem fron-
teira com Marrocos. Com uma área de 504 030 km², Espanha é o seg-
undo maior país da Europa Ocidental e da União Europeia. 

Devido à sua localização, o território de Espanha foi sujeito a muitas 
influências externas, muitas vezes simultaneamente, desde os tempos 
pré-históricos até quando a Espanha se tornou um país. Por outro lado, o 
próprio país foi uma importante fonte de influência para outras regiões, 
principalmente durante a Era Moderna, quando se tornou um império 
mundial que deixou como legado mais de 400 milhões de falantes de 
espanhol espalhados pelo mundo. 

Espanha é uma democracia organizada sob a forma de um governo 
parlamentar sob uma monarquia constitucional. É um país desenvolvido 
com o nono PIB nominal mais alto do mundo e um elevado padrão de vida 
(Espanha possui o 23.º melhor Índice de Desenvolvimento Humano 
(IDH) do mundo). É um membro da Organização das Nações Unidas 
(ONU), da União Europeia (UE), da Organização do Tratado do Atlântico 
Norte (OTAN), da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento 

Económico (OCDE) e da Organização Mundial do Comércio (OMC). 
Devido à proximidade geográfica e às fortes relações históricas e 
culturais, Espanha mantém-se como um destino atrativo para muitos 
portugueses. Este país continua a ser o quinto país do mundo para onde 
mais portugueses emigram, apesar de, nos últimos anos, o número de 
entradas ter diminuído, no resultado da crise sentida no setor da con-
strução civil, que absorvia grande parte dos imigrantes. 

Em 2014, e segundo o mais recente Relatório de Emigração português, 
quase seis mil (5.923) novos emigrantes nacionais atravessaram a fron-
teira, aumentando em 13% o número de saídas para o país vizinho face a 
2013. Esta subida já não se verificava desde 2007 – ano em que se atin-
giu o pico de emigração de portugueses para Espanha, com 27 mil pes-
soas. De acordo com as contas da Secretaria de Estado das Comuni-
dades, em 2014 viviam em Espanha 116.710 imigrantes nacionais.

Dados Económicos 

PIB (nominal): US$ 1,199 trilhão (em 2015) 
PIB per capita: US$ 25.828 (em 2015). 
Taxa de crescimento do PIB: 3,2% (2015) 
Composição do PIB por setor da economia: serviços (74,8%), indús-
tria (22,7%) e agricultura (2,5%) - (em 2015) 
Força de trabalho (em 2015): 23,19 milhões de trabalhadores ativos 
Taxa de desemprego: 20,9 % (4º trimestre de 2015) 
Investimentos: 21,8% do PIB (2015 - estimativa) 
População abaixo da linha de pobreza: 17% (em 2015) 

Dívida Pública: 99,2% do PIB (em 2015) 
Taxa de Inflação: -0,8% (em março de 2016) 
Taxa de crescimento da produção industrial: 1,5% (estimativa 2015) 
Principais produtos agropecuários produzidos: grãos, vegetais, 
azeitonas, frutas cítricas, beterraba (principalmente para a produção de 
açúcar), uva para vinho. 
Principais produtos industrializados produzidos: tecidos, calçados, 
alimentos industrializados, bebidas, produtos químicos, máquinas, 
metais, ferramentas e automóveis. 
Principais produtos exportados: veículos, máquinas, motores, remé-
dios, alimentos industrializados. 
Principais produtos importados: máquinas, equipamentos, combustíveis, 
produtos químicos e produtos alimentícios. 
Principais parceiros económicos (exportação): França, Alemanha, 
Portugal, Reino Unido e Itália.
Principais parceiros económicos (importação): Alemanha, França, 
Itália, China e Holanda. 
Exportações (em 2015): US$ 277,3 bilhões 
Importações (em 2015): US$ 298,3 bilhões 
Saldo da balança comercial (em 2015): déficit de US$ 21 bilhões

3. Retalhistas e Distribuidores Agroalimentares
     de Produtos Portugueses

Mercadona
Considerada a principal rede de supermercados de Espanha, a Mercadona 
apresenta-se como uma empresa com capital 100% espanhol, presidida 
por Juan Roig, comercializando todo o tipo de produtos, desde alimentares 
à higiene pessoal.

De salientar, a forte presença da cadeia de supermercados no mercado 
contando, em 2016, com 1.604 supermercados de bairro em 50 
províncias de 17 comunidades autónomas espanholas. Contam com 
cerca de 76 mil trabalhadores, observando uma quota de mercado no 
setor agroalimentar de 14,7%, promovendo a dinâmica das regiões onde 
estão localizadas.

No atinente às relações que estabelece com Portugal, a Mercadona 
trabalha com alguns produtores nacionais, destacando-se os segmentos 
do peixe, açúcar, bem como a padaria. A Mercadona revelou que em 
2019 pretende abrir cerca de quatro lojas em Portugal, reforçando-se as 
vantagens de logísticas existentes entre os dois países.

Morada: Valencia, 5 46016 Tavernes Blanques (sede)
Latitude: 39.5069299 | Longitude: -0.3636067 | Elevação: 13 m
Telefone: (0034) 900 500 103
Website: https://www.mercadona.es

Muñoz Pareja
Dedicam-se à importação e exportação de peixe, complementando, 
atualmente, estas atividades com a fabricação, embalamento, 
distribuição e armazenamento de produtos de pesca. A empresa importa 
maioritariamente a partir de países da União Europeia (Portugal, França, 
Itália, Grécia) e mais recentemente de Marrocos. Com cerca de dez 
pontos de venda, a Muñoz Pareja é constituída por cerca de 43 fun-
cionários e apresentava, em 2014, um volume de negócios que variava 
entre os dez e os 25 milhões de euros.

Morada: Escritório Central – Estrada de Cádiz-Málaga, km 19,6, Conil 
de la Frontera (Cádiz)
Latitude: 36.7296556 | Longitude: -4.4250762 | Elevação: 16 m
Telefone: (0034) 956 44 50 79
Email: info@munozpetaca.com
Website: http://www.munozpareja.com/

Sintadel
A empresa Sintadel dedica-se à venda e distribuição de peixe e marisco 
da costa espanhola, bem como à importação direta de França, Itália e 
Portugal, de marisco (mexilhões, navalha, camarão, lagostas, etc.) e 
peixes.
A empresa tem cerca de nove funcionários e apresentava, em 2014, um 
volume de negócios que oscilava entre um e dois milhões de euros.

Morada: C/Palaudaries 13, 08004 - Barcelona
Latitude: 41.373634 | Longitude: 2.1728141 | Elevação: 5 m
Pessoa de Contacto: José M. Caparrós (Gerente); Esteban Caparrós 

Telefone: (0034) 93 442 12 11
Website: http://sintadel.es/

Lusitano
O Lusitano assume-se como uma loja gourmet, que surge do projeto 
luso-catalão de Carles Armengol e de Ricardo Paulo Correia. Iniciado em 
2009, o Lusitano tem como objetivo oferecer uma vasta gama de produtos 
tipicamente portugueses.
Em 2010, inicia a sua atividade de importação e distribuição de vinhos e 
produtos gourmet portugueses. Posteriormente, em 2011, expande os 
seus recursos físicos, através da criação de um armazém e escritórios de 
gestão.
Em 2014, o Lusitano abre o seu próprio restaurante. Neste âmbito, destacam-se 
os vinhos das principais regiões vinícolas portuguesas, assim como queijos, 
enchidos, compotas, geleias, bacalhau, café e uma grande variedade de 
bolos, salgados, pão e pratos pré-cozinhados.
De salientar que o Lusitano também distribui os seus produtos para 
restaurantes e lojas gourmet. Neste sentido, a sua oferta é dirigida prin-
cipalmente a clientes com poder de compra médio-alto, bem como para 
o canal HORECA. A qualidade gastronómica dos seus produtos tem per-
mitido ao Lusitano a comercialização de produtos para hotéis de luxo e 
restaurante de qualidade reconhecida.

Morada: C/ Marià Aguiló 123, Local 2, 08005 - Barcelona
Latitude: 41.400119 | Longitude: 2.2050079 | Elevação: 2 m
Telefone: (0034) 932 247 528
Email: info@olusitano.com ; comercial@olusitano.com
Website: http://www.olusitano.com/tienda.php

Frangus
Iniciou-se como uma churrasqueira tradicional em Leiria, o Rei dos Frangos, 
desenvolvendo ao longo dos anos uma cadeia de restaurantes que 
proporciona uma vasta oferta de especialidades tradicionalmente portu-
guesas.
Face ao sucesso alcançado, em 2011 abre o primeiro restaurante em 
Espanha, onde diariamente oferece diferentes menus com pratos tipicamente 
portugueses, destacando-se o bacalhau e o frango. De salientar que a 
Frangus possui atualmente três restaurantes em Madrid.

M.Restaurantes: Carretera de Canillas, 15 Madrid – T.(0034) 913003279; 
Carretera  Ribera de Curtidores, 28 Madrid – T. (0034) 914677853; 
Carretera del General Ricardos, 4 Madrid – T. (0034) 910348581
E-mail: administracion@frangus.es
Website: http://www.frangus.es/

Productos de Portugal
Productos de Portugal é uma loja de comércio online de produtos gourmet 
portugueses em Espanha. Este portal e-commerce oferece uma grande 
variedade de cervejas, espumantes e vinhos portugueses, queijos, 
azeites, compotas, enchidos e conservas.
De salientar que segundo o jornal online TicPymes, à data de 2013 o 
comércio online em Espanha apresentava taxas de crescimento de cerca 
de 20% ao ano, sendo que os produtos de alta qualidade, essencialmente 
vinhos do Douro, do Porto, queijos, presuntos e azeites portugueses, 
eram vistos como produtos de grande potencial para assumirem uma 

posição de destaque no mercado espanhol, com preços muito competitivos.
Morada: La Bañeza 43 28034 Madrid
Latitude: 40.4746753 | Longitude: -3.7179092 | Elevação: 664 m
Telefone: (0034) 800 007 987
Email: info@open-ideas.es
Website: http://productosdeportugal.com/es/

Sabores Lusos
Sabores Lusos é uma loja que oferece produtos e marcas representativas 
da gastronomia portuguesa. Neste estabelecimento, entre a vasta gama 
de ofertas, salienta-se o bacalhau, a pastelaria portuguesa, os vinhos e 
cafés.
A empresa tem como preocupação central o aumento do seu portefólio 
de produtos e oferecer aos seus clientes os produtos de maior qualidade 
e mais inovadores da gastronomia portuguesa.

Morada: Ilustrazioaren Hiribidea, 01015 Vitoria-Gasteiz, Araba, Espanha
Telefone: (0034) 945 35 83 81
Latitude: 42.842652 | Longitude: -2.6998563 | Elevação: 526 m
Website: http://www.gasteizhoy.com/sabores-portugueses-para-
zabalgana/

A Casa Portuguesa
Desde 2006 que A Casa Portuguesa levou para Barcelona ideias, concei-
tos e produtos inovadores do melhor que Portugal tem para oferecer.
A Casa Portuguesa é ao mesmo tempo uma pastelaria, galeria de arte, 

taberna, restaurante, promotora de eventos, bar de vinhos e loja gourmet.
Morada: Carrer de l'Or 8 (Plaza Diamant) Barcelona 08012
Latitude: 41.4037949 | Longitude: 2.1560252 | Elevação: 66 m
Telefone: (0034) 930 21 88 03
Website: www.acasaportuguesa.com/

La Portuguesa
La Portuguesa Taberna é um pequeno pedaço de Portugal bem no centro 
de Madrid. Especializa-se na gastronomia e nos vinhos portugueses, 
dando destaque ao tradicional bacalhau.

Morada: Calle Juan Álvarez Mendizábal, 39, 28008 Madrid, Espanha 
Telefone: (0034) 911 25 95 23
Latitude: 40.4266367 | Longitude: -3.7166803 | Elevação: 648 m
Facebook: https://es-la.facebook.com/laportuguesa.es/

Sabores de Portugal
Restaurante de pratos típicos portugueses.

Morada: Carrer del Carme 95
Telefone: (0034) 642 93 26 65
Facebook: https://www.facebook.com/saboresdeportugalbcn/
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seu território principal é delimitado a sul e a leste pelo mar Mediterrâneo, 
com exceção a uma pequena fronteira com o território britânico ultra-
marino de Gibraltar; ao norte pela França, Andorra e pelo golfo da Biscaia 
e ao noroeste e oeste pelo oceano Atlântico e por Portugal. 

O território espanhol inclui ainda as ilhas Baleares, no Mediterrâneo, as 
ilhas Canárias, no oceano Atlântico, próximas da costa africana e duas 
cidades autónomas no norte de África, Ceuta e Melilla, que fazem fron-
teira com Marrocos. Com uma área de 504 030 km², Espanha é o seg-
undo maior país da Europa Ocidental e da União Europeia. 

Devido à sua localização, o território de Espanha foi sujeito a muitas 
influências externas, muitas vezes simultaneamente, desde os tempos 
pré-históricos até quando a Espanha se tornou um país. Por outro lado, o 
próprio país foi uma importante fonte de influência para outras regiões, 
principalmente durante a Era Moderna, quando se tornou um império 
mundial que deixou como legado mais de 400 milhões de falantes de 
espanhol espalhados pelo mundo. 

Espanha é uma democracia organizada sob a forma de um governo 
parlamentar sob uma monarquia constitucional. É um país desenvolvido 
com o nono PIB nominal mais alto do mundo e um elevado padrão de vida 
(Espanha possui o 23.º melhor Índice de Desenvolvimento Humano 
(IDH) do mundo). É um membro da Organização das Nações Unidas 
(ONU), da União Europeia (UE), da Organização do Tratado do Atlântico 
Norte (OTAN), da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento 

Económico (OCDE) e da Organização Mundial do Comércio (OMC). 
Devido à proximidade geográfica e às fortes relações históricas e 
culturais, Espanha mantém-se como um destino atrativo para muitos 
portugueses. Este país continua a ser o quinto país do mundo para onde 
mais portugueses emigram, apesar de, nos últimos anos, o número de 
entradas ter diminuído, no resultado da crise sentida no setor da con-
strução civil, que absorvia grande parte dos imigrantes. 

Em 2014, e segundo o mais recente Relatório de Emigração português, 
quase seis mil (5.923) novos emigrantes nacionais atravessaram a fron-
teira, aumentando em 13% o número de saídas para o país vizinho face a 
2013. Esta subida já não se verificava desde 2007 – ano em que se atin-
giu o pico de emigração de portugueses para Espanha, com 27 mil pes-
soas. De acordo com as contas da Secretaria de Estado das Comuni-
dades, em 2014 viviam em Espanha 116.710 imigrantes nacionais.

Dados Económicos 

PIB (nominal): US$ 1,199 trilhão (em 2015) 
PIB per capita: US$ 25.828 (em 2015). 
Taxa de crescimento do PIB: 3,2% (2015) 
Composição do PIB por setor da economia: serviços (74,8%), indús-
tria (22,7%) e agricultura (2,5%) - (em 2015) 
Força de trabalho (em 2015): 23,19 milhões de trabalhadores ativos 
Taxa de desemprego: 20,9 % (4º trimestre de 2015) 
Investimentos: 21,8% do PIB (2015 - estimativa) 
População abaixo da linha de pobreza: 17% (em 2015) 

Dívida Pública: 99,2% do PIB (em 2015) 
Taxa de Inflação: -0,8% (em março de 2016) 
Taxa de crescimento da produção industrial: 1,5% (estimativa 2015) 
Principais produtos agropecuários produzidos: grãos, vegetais, 
azeitonas, frutas cítricas, beterraba (principalmente para a produção de 
açúcar), uva para vinho. 
Principais produtos industrializados produzidos: tecidos, calçados, 
alimentos industrializados, bebidas, produtos químicos, máquinas, 
metais, ferramentas e automóveis. 
Principais produtos exportados: veículos, máquinas, motores, remé-
dios, alimentos industrializados. 
Principais produtos importados: máquinas, equipamentos, combustíveis, 
produtos químicos e produtos alimentícios. 
Principais parceiros económicos (exportação): França, Alemanha, 
Portugal, Reino Unido e Itália.
Principais parceiros económicos (importação): Alemanha, França, 
Itália, China e Holanda. 
Exportações (em 2015): US$ 277,3 bilhões 
Importações (em 2015): US$ 298,3 bilhões 
Saldo da balança comercial (em 2015): déficit de US$ 21 bilhões

3. Retalhistas e Distribuidores Agroalimentares
     de Produtos Portugueses

Mercadona
Considerada a principal rede de supermercados de Espanha, a Mercadona 
apresenta-se como uma empresa com capital 100% espanhol, presidida 
por Juan Roig, comercializando todo o tipo de produtos, desde alimentares 
à higiene pessoal.

De salientar, a forte presença da cadeia de supermercados no mercado 
contando, em 2016, com 1.604 supermercados de bairro em 50 
províncias de 17 comunidades autónomas espanholas. Contam com 
cerca de 76 mil trabalhadores, observando uma quota de mercado no 
setor agroalimentar de 14,7%, promovendo a dinâmica das regiões onde 
estão localizadas.

No atinente às relações que estabelece com Portugal, a Mercadona 
trabalha com alguns produtores nacionais, destacando-se os segmentos 
do peixe, açúcar, bem como a padaria. A Mercadona revelou que em 
2019 pretende abrir cerca de quatro lojas em Portugal, reforçando-se as 
vantagens de logísticas existentes entre os dois países.

Morada: Valencia, 5 46016 Tavernes Blanques (sede)
Latitude: 39.5069299 | Longitude: -0.3636067 | Elevação: 13 m
Telefone: (0034) 900 500 103
Website: https://www.mercadona.es

Muñoz Pareja
Dedicam-se à importação e exportação de peixe, complementando, 
atualmente, estas atividades com a fabricação, embalamento, 
distribuição e armazenamento de produtos de pesca. A empresa importa 
maioritariamente a partir de países da União Europeia (Portugal, França, 
Itália, Grécia) e mais recentemente de Marrocos. Com cerca de dez 
pontos de venda, a Muñoz Pareja é constituída por cerca de 43 fun-
cionários e apresentava, em 2014, um volume de negócios que variava 
entre os dez e os 25 milhões de euros.

Morada: Escritório Central – Estrada de Cádiz-Málaga, km 19,6, Conil 
de la Frontera (Cádiz)
Latitude: 36.7296556 | Longitude: -4.4250762 | Elevação: 16 m
Telefone: (0034) 956 44 50 79
Email: info@munozpetaca.com
Website: http://www.munozpareja.com/

Sintadel
A empresa Sintadel dedica-se à venda e distribuição de peixe e marisco 
da costa espanhola, bem como à importação direta de França, Itália e 
Portugal, de marisco (mexilhões, navalha, camarão, lagostas, etc.) e 
peixes.
A empresa tem cerca de nove funcionários e apresentava, em 2014, um 
volume de negócios que oscilava entre um e dois milhões de euros.

Morada: C/Palaudaries 13, 08004 - Barcelona
Latitude: 41.373634 | Longitude: 2.1728141 | Elevação: 5 m
Pessoa de Contacto: José M. Caparrós (Gerente); Esteban Caparrós 

Telefone: (0034) 93 442 12 11
Website: http://sintadel.es/

Lusitano
O Lusitano assume-se como uma loja gourmet, que surge do projeto 
luso-catalão de Carles Armengol e de Ricardo Paulo Correia. Iniciado em 
2009, o Lusitano tem como objetivo oferecer uma vasta gama de produtos 
tipicamente portugueses.
Em 2010, inicia a sua atividade de importação e distribuição de vinhos e 
produtos gourmet portugueses. Posteriormente, em 2011, expande os 
seus recursos físicos, através da criação de um armazém e escritórios de 
gestão.
Em 2014, o Lusitano abre o seu próprio restaurante. Neste âmbito, destacam-se 
os vinhos das principais regiões vinícolas portuguesas, assim como queijos, 
enchidos, compotas, geleias, bacalhau, café e uma grande variedade de 
bolos, salgados, pão e pratos pré-cozinhados.
De salientar que o Lusitano também distribui os seus produtos para 
restaurantes e lojas gourmet. Neste sentido, a sua oferta é dirigida prin-
cipalmente a clientes com poder de compra médio-alto, bem como para 
o canal HORECA. A qualidade gastronómica dos seus produtos tem per-
mitido ao Lusitano a comercialização de produtos para hotéis de luxo e 
restaurante de qualidade reconhecida.

Morada: C/ Marià Aguiló 123, Local 2, 08005 - Barcelona
Latitude: 41.400119 | Longitude: 2.2050079 | Elevação: 2 m
Telefone: (0034) 932 247 528
Email: info@olusitano.com ; comercial@olusitano.com
Website: http://www.olusitano.com/tienda.php

Frangus
Iniciou-se como uma churrasqueira tradicional em Leiria, o Rei dos Frangos, 
desenvolvendo ao longo dos anos uma cadeia de restaurantes que 
proporciona uma vasta oferta de especialidades tradicionalmente portu-
guesas.
Face ao sucesso alcançado, em 2011 abre o primeiro restaurante em 
Espanha, onde diariamente oferece diferentes menus com pratos tipicamente 
portugueses, destacando-se o bacalhau e o frango. De salientar que a 
Frangus possui atualmente três restaurantes em Madrid.

M.Restaurantes: Carretera de Canillas, 15 Madrid – T.(0034) 913003279; 
Carretera  Ribera de Curtidores, 28 Madrid – T. (0034) 914677853; 
Carretera del General Ricardos, 4 Madrid – T. (0034) 910348581
E-mail: administracion@frangus.es
Website: http://www.frangus.es/

Productos de Portugal
Productos de Portugal é uma loja de comércio online de produtos gourmet 
portugueses em Espanha. Este portal e-commerce oferece uma grande 
variedade de cervejas, espumantes e vinhos portugueses, queijos, 
azeites, compotas, enchidos e conservas.
De salientar que segundo o jornal online TicPymes, à data de 2013 o 
comércio online em Espanha apresentava taxas de crescimento de cerca 
de 20% ao ano, sendo que os produtos de alta qualidade, essencialmente 
vinhos do Douro, do Porto, queijos, presuntos e azeites portugueses, 
eram vistos como produtos de grande potencial para assumirem uma 

posição de destaque no mercado espanhol, com preços muito competitivos.
Morada: La Bañeza 43 28034 Madrid
Latitude: 40.4746753 | Longitude: -3.7179092 | Elevação: 664 m
Telefone: (0034) 800 007 987
Email: info@open-ideas.es
Website: http://productosdeportugal.com/es/

Sabores Lusos
Sabores Lusos é uma loja que oferece produtos e marcas representativas 
da gastronomia portuguesa. Neste estabelecimento, entre a vasta gama 
de ofertas, salienta-se o bacalhau, a pastelaria portuguesa, os vinhos e 
cafés.
A empresa tem como preocupação central o aumento do seu portefólio 
de produtos e oferecer aos seus clientes os produtos de maior qualidade 
e mais inovadores da gastronomia portuguesa.

Morada: Ilustrazioaren Hiribidea, 01015 Vitoria-Gasteiz, Araba, Espanha
Telefone: (0034) 945 35 83 81
Latitude: 42.842652 | Longitude: -2.6998563 | Elevação: 526 m
Website: http://www.gasteizhoy.com/sabores-portugueses-para-
zabalgana/

A Casa Portuguesa
Desde 2006 que A Casa Portuguesa levou para Barcelona ideias, concei-
tos e produtos inovadores do melhor que Portugal tem para oferecer.
A Casa Portuguesa é ao mesmo tempo uma pastelaria, galeria de arte, 

taberna, restaurante, promotora de eventos, bar de vinhos e loja gourmet.
Morada: Carrer de l'Or 8 (Plaza Diamant) Barcelona 08012
Latitude: 41.4037949 | Longitude: 2.1560252 | Elevação: 66 m
Telefone: (0034) 930 21 88 03
Website: www.acasaportuguesa.com/

La Portuguesa
La Portuguesa Taberna é um pequeno pedaço de Portugal bem no centro 
de Madrid. Especializa-se na gastronomia e nos vinhos portugueses, 
dando destaque ao tradicional bacalhau.

Morada: Calle Juan Álvarez Mendizábal, 39, 28008 Madrid, Espanha 
Telefone: (0034) 911 25 95 23
Latitude: 40.4266367 | Longitude: -3.7166803 | Elevação: 648 m
Facebook: https://es-la.facebook.com/laportuguesa.es/

Sabores de Portugal
Restaurante de pratos típicos portugueses.

Morada: Carrer del Carme 95
Telefone: (0034) 642 93 26 65
Facebook: https://www.facebook.com/saboresdeportugalbcn/
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2. Espanha

Espanha é um país situado na Europa meridional, na península Ibérica. O 
seu território principal é delimitado a sul e a leste pelo mar Mediterrâneo, 
com exceção a uma pequena fronteira com o território britânico ultra-
marino de Gibraltar; ao norte pela França, Andorra e pelo golfo da Biscaia 
e ao noroeste e oeste pelo oceano Atlântico e por Portugal. 

O território espanhol inclui ainda as ilhas Baleares, no Mediterrâneo, as 
ilhas Canárias, no oceano Atlântico, próximas da costa africana e duas 
cidades autónomas no norte de África, Ceuta e Melilla, que fazem fron-
teira com Marrocos. Com uma área de 504 030 km², Espanha é o seg-
undo maior país da Europa Ocidental e da União Europeia. 

Devido à sua localização, o território de Espanha foi sujeito a muitas 
influências externas, muitas vezes simultaneamente, desde os tempos 
pré-históricos até quando a Espanha se tornou um país. Por outro lado, o 
próprio país foi uma importante fonte de influência para outras regiões, 
principalmente durante a Era Moderna, quando se tornou um império 
mundial que deixou como legado mais de 400 milhões de falantes de 
espanhol espalhados pelo mundo. 

Espanha é uma democracia organizada sob a forma de um governo 
parlamentar sob uma monarquia constitucional. É um país desenvolvido 
com o nono PIB nominal mais alto do mundo e um elevado padrão de vida 
(Espanha possui o 23.º melhor Índice de Desenvolvimento Humano 
(IDH) do mundo). É um membro da Organização das Nações Unidas 
(ONU), da União Europeia (UE), da Organização do Tratado do Atlântico 
Norte (OTAN), da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento 

Económico (OCDE) e da Organização Mundial do Comércio (OMC). 
Devido à proximidade geográfica e às fortes relações históricas e 
culturais, Espanha mantém-se como um destino atrativo para muitos 
portugueses. Este país continua a ser o quinto país do mundo para onde 
mais portugueses emigram, apesar de, nos últimos anos, o número de 
entradas ter diminuído, no resultado da crise sentida no setor da con-
strução civil, que absorvia grande parte dos imigrantes. 

Em 2014, e segundo o mais recente Relatório de Emigração português, 
quase seis mil (5.923) novos emigrantes nacionais atravessaram a fron-
teira, aumentando em 13% o número de saídas para o país vizinho face a 
2013. Esta subida já não se verificava desde 2007 – ano em que se atin-
giu o pico de emigração de portugueses para Espanha, com 27 mil pes-
soas. De acordo com as contas da Secretaria de Estado das Comuni-
dades, em 2014 viviam em Espanha 116.710 imigrantes nacionais.

Dados Económicos 

PIB (nominal): US$ 1,199 trilhão (em 2015) 
PIB per capita: US$ 25.828 (em 2015). 
Taxa de crescimento do PIB: 3,2% (2015) 
Composição do PIB por setor da economia: serviços (74,8%), indús-
tria (22,7%) e agricultura (2,5%) - (em 2015) 
Força de trabalho (em 2015): 23,19 milhões de trabalhadores ativos 
Taxa de desemprego: 20,9 % (4º trimestre de 2015) 
Investimentos: 21,8% do PIB (2015 - estimativa) 
População abaixo da linha de pobreza: 17% (em 2015) 

Dívida Pública: 99,2% do PIB (em 2015) 
Taxa de Inflação: -0,8% (em março de 2016) 
Taxa de crescimento da produção industrial: 1,5% (estimativa 2015) 
Principais produtos agropecuários produzidos: grãos, vegetais, 
azeitonas, frutas cítricas, beterraba (principalmente para a produção de 
açúcar), uva para vinho. 
Principais produtos industrializados produzidos: tecidos, calçados, 
alimentos industrializados, bebidas, produtos químicos, máquinas, 
metais, ferramentas e automóveis. 
Principais produtos exportados: veículos, máquinas, motores, remé-
dios, alimentos industrializados. 
Principais produtos importados: máquinas, equipamentos, combustíveis, 
produtos químicos e produtos alimentícios. 
Principais parceiros económicos (exportação): França, Alemanha, 
Portugal, Reino Unido e Itália.
Principais parceiros económicos (importação): Alemanha, França, 
Itália, China e Holanda. 
Exportações (em 2015): US$ 277,3 bilhões 
Importações (em 2015): US$ 298,3 bilhões 
Saldo da balança comercial (em 2015): déficit de US$ 21 bilhões

3. Retalhistas e Distribuidores Agroalimentares
     de Produtos Portugueses

Mercadona
Considerada a principal rede de supermercados de Espanha, a Mercadona 
apresenta-se como uma empresa com capital 100% espanhol, presidida 
por Juan Roig, comercializando todo o tipo de produtos, desde alimentares 
à higiene pessoal.

De salientar, a forte presença da cadeia de supermercados no mercado 
contando, em 2016, com 1.604 supermercados de bairro em 50 
províncias de 17 comunidades autónomas espanholas. Contam com 
cerca de 76 mil trabalhadores, observando uma quota de mercado no 
setor agroalimentar de 14,7%, promovendo a dinâmica das regiões onde 
estão localizadas.

No atinente às relações que estabelece com Portugal, a Mercadona 
trabalha com alguns produtores nacionais, destacando-se os segmentos 
do peixe, açúcar, bem como a padaria. A Mercadona revelou que em 
2019 pretende abrir cerca de quatro lojas em Portugal, reforçando-se as 
vantagens de logísticas existentes entre os dois países.

Morada: Valencia, 5 46016 Tavernes Blanques (sede)
Latitude: 39.5069299 | Longitude: -0.3636067 | Elevação: 13 m
Telefone: (0034) 900 500 103
Website: https://www.mercadona.es

Muñoz Pareja
Dedicam-se à importação e exportação de peixe, complementando, 
atualmente, estas atividades com a fabricação, embalamento, 
distribuição e armazenamento de produtos de pesca. A empresa importa 
maioritariamente a partir de países da União Europeia (Portugal, França, 
Itália, Grécia) e mais recentemente de Marrocos. Com cerca de dez 
pontos de venda, a Muñoz Pareja é constituída por cerca de 43 fun-
cionários e apresentava, em 2014, um volume de negócios que variava 
entre os dez e os 25 milhões de euros.

Morada: Escritório Central – Estrada de Cádiz-Málaga, km 19,6, Conil 
de la Frontera (Cádiz)
Latitude: 36.7296556 | Longitude: -4.4250762 | Elevação: 16 m
Telefone: (0034) 956 44 50 79
Email: info@munozpetaca.com
Website: http://www.munozpareja.com/

Sintadel
A empresa Sintadel dedica-se à venda e distribuição de peixe e marisco 
da costa espanhola, bem como à importação direta de França, Itália e 
Portugal, de marisco (mexilhões, navalha, camarão, lagostas, etc.) e 
peixes.
A empresa tem cerca de nove funcionários e apresentava, em 2014, um 
volume de negócios que oscilava entre um e dois milhões de euros.

Morada: C/Palaudaries 13, 08004 - Barcelona
Latitude: 41.373634 | Longitude: 2.1728141 | Elevação: 5 m
Pessoa de Contacto: José M. Caparrós (Gerente); Esteban Caparrós 

Telefone: (0034) 93 442 12 11
Website: http://sintadel.es/

Lusitano
O Lusitano assume-se como uma loja gourmet, que surge do projeto 
luso-catalão de Carles Armengol e de Ricardo Paulo Correia. Iniciado em 
2009, o Lusitano tem como objetivo oferecer uma vasta gama de produtos 
tipicamente portugueses.
Em 2010, inicia a sua atividade de importação e distribuição de vinhos e 
produtos gourmet portugueses. Posteriormente, em 2011, expande os 
seus recursos físicos, através da criação de um armazém e escritórios de 
gestão.
Em 2014, o Lusitano abre o seu próprio restaurante. Neste âmbito, destacam-se 
os vinhos das principais regiões vinícolas portuguesas, assim como queijos, 
enchidos, compotas, geleias, bacalhau, café e uma grande variedade de 
bolos, salgados, pão e pratos pré-cozinhados.
De salientar que o Lusitano também distribui os seus produtos para 
restaurantes e lojas gourmet. Neste sentido, a sua oferta é dirigida prin-
cipalmente a clientes com poder de compra médio-alto, bem como para 
o canal HORECA. A qualidade gastronómica dos seus produtos tem per-
mitido ao Lusitano a comercialização de produtos para hotéis de luxo e 
restaurante de qualidade reconhecida.

Morada: C/ Marià Aguiló 123, Local 2, 08005 - Barcelona
Latitude: 41.400119 | Longitude: 2.2050079 | Elevação: 2 m
Telefone: (0034) 932 247 528
Email: info@olusitano.com ; comercial@olusitano.com
Website: http://www.olusitano.com/tienda.php

Frangus
Iniciou-se como uma churrasqueira tradicional em Leiria, o Rei dos Frangos, 
desenvolvendo ao longo dos anos uma cadeia de restaurantes que 
proporciona uma vasta oferta de especialidades tradicionalmente portu-
guesas.
Face ao sucesso alcançado, em 2011 abre o primeiro restaurante em 
Espanha, onde diariamente oferece diferentes menus com pratos tipicamente 
portugueses, destacando-se o bacalhau e o frango. De salientar que a 
Frangus possui atualmente três restaurantes em Madrid.

M.Restaurantes: Carretera de Canillas, 15 Madrid – T.(0034) 913003279; 
Carretera  Ribera de Curtidores, 28 Madrid – T. (0034) 914677853; 
Carretera del General Ricardos, 4 Madrid – T. (0034) 910348581
E-mail: administracion@frangus.es
Website: http://www.frangus.es/

Productos de Portugal
Productos de Portugal é uma loja de comércio online de produtos gourmet 
portugueses em Espanha. Este portal e-commerce oferece uma grande 
variedade de cervejas, espumantes e vinhos portugueses, queijos, 
azeites, compotas, enchidos e conservas.
De salientar que segundo o jornal online TicPymes, à data de 2013 o 
comércio online em Espanha apresentava taxas de crescimento de cerca 
de 20% ao ano, sendo que os produtos de alta qualidade, essencialmente 
vinhos do Douro, do Porto, queijos, presuntos e azeites portugueses, 
eram vistos como produtos de grande potencial para assumirem uma 

posição de destaque no mercado espanhol, com preços muito competitivos.
Morada: La Bañeza 43 28034 Madrid
Latitude: 40.4746753 | Longitude: -3.7179092 | Elevação: 664 m
Telefone: (0034) 800 007 987
Email: info@open-ideas.es
Website: http://productosdeportugal.com/es/

Sabores Lusos
Sabores Lusos é uma loja que oferece produtos e marcas representativas 
da gastronomia portuguesa. Neste estabelecimento, entre a vasta gama 
de ofertas, salienta-se o bacalhau, a pastelaria portuguesa, os vinhos e 
cafés.
A empresa tem como preocupação central o aumento do seu portefólio 
de produtos e oferecer aos seus clientes os produtos de maior qualidade 
e mais inovadores da gastronomia portuguesa.

Morada: Ilustrazioaren Hiribidea, 01015 Vitoria-Gasteiz, Araba, Espanha
Telefone: (0034) 945 35 83 81
Latitude: 42.842652 | Longitude: -2.6998563 | Elevação: 526 m
Website: http://www.gasteizhoy.com/sabores-portugueses-para-
zabalgana/

A Casa Portuguesa
Desde 2006 que A Casa Portuguesa levou para Barcelona ideias, concei-
tos e produtos inovadores do melhor que Portugal tem para oferecer.
A Casa Portuguesa é ao mesmo tempo uma pastelaria, galeria de arte, 

taberna, restaurante, promotora de eventos, bar de vinhos e loja gourmet.
Morada: Carrer de l'Or 8 (Plaza Diamant) Barcelona 08012
Latitude: 41.4037949 | Longitude: 2.1560252 | Elevação: 66 m
Telefone: (0034) 930 21 88 03
Website: www.acasaportuguesa.com/

La Portuguesa
La Portuguesa Taberna é um pequeno pedaço de Portugal bem no centro 
de Madrid. Especializa-se na gastronomia e nos vinhos portugueses, 
dando destaque ao tradicional bacalhau.

Morada: Calle Juan Álvarez Mendizábal, 39, 28008 Madrid, Espanha 
Telefone: (0034) 911 25 95 23
Latitude: 40.4266367 | Longitude: -3.7166803 | Elevação: 648 m
Facebook: https://es-la.facebook.com/laportuguesa.es/

Sabores de Portugal
Restaurante de pratos típicos portugueses.

Morada: Carrer del Carme 95
Telefone: (0034) 642 93 26 65
Facebook: https://www.facebook.com/saboresdeportugalbcn/
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2. Espanha

Espanha é um país situado na Europa meridional, na península Ibérica. O 
seu território principal é delimitado a sul e a leste pelo mar Mediterrâneo, 
com exceção a uma pequena fronteira com o território britânico ultra-
marino de Gibraltar; ao norte pela França, Andorra e pelo golfo da Biscaia 
e ao noroeste e oeste pelo oceano Atlântico e por Portugal. 

O território espanhol inclui ainda as ilhas Baleares, no Mediterrâneo, as 
ilhas Canárias, no oceano Atlântico, próximas da costa africana e duas 
cidades autónomas no norte de África, Ceuta e Melilla, que fazem fron-
teira com Marrocos. Com uma área de 504 030 km², Espanha é o seg-
undo maior país da Europa Ocidental e da União Europeia. 

Devido à sua localização, o território de Espanha foi sujeito a muitas 
influências externas, muitas vezes simultaneamente, desde os tempos 
pré-históricos até quando a Espanha se tornou um país. Por outro lado, o 
próprio país foi uma importante fonte de influência para outras regiões, 
principalmente durante a Era Moderna, quando se tornou um império 
mundial que deixou como legado mais de 400 milhões de falantes de 
espanhol espalhados pelo mundo. 

Espanha é uma democracia organizada sob a forma de um governo 
parlamentar sob uma monarquia constitucional. É um país desenvolvido 
com o nono PIB nominal mais alto do mundo e um elevado padrão de vida 
(Espanha possui o 23.º melhor Índice de Desenvolvimento Humano 
(IDH) do mundo). É um membro da Organização das Nações Unidas 
(ONU), da União Europeia (UE), da Organização do Tratado do Atlântico 
Norte (OTAN), da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento 

Económico (OCDE) e da Organização Mundial do Comércio (OMC). 
Devido à proximidade geográfica e às fortes relações históricas e 
culturais, Espanha mantém-se como um destino atrativo para muitos 
portugueses. Este país continua a ser o quinto país do mundo para onde 
mais portugueses emigram, apesar de, nos últimos anos, o número de 
entradas ter diminuído, no resultado da crise sentida no setor da con-
strução civil, que absorvia grande parte dos imigrantes. 

Em 2014, e segundo o mais recente Relatório de Emigração português, 
quase seis mil (5.923) novos emigrantes nacionais atravessaram a fron-
teira, aumentando em 13% o número de saídas para o país vizinho face a 
2013. Esta subida já não se verificava desde 2007 – ano em que se atin-
giu o pico de emigração de portugueses para Espanha, com 27 mil pes-
soas. De acordo com as contas da Secretaria de Estado das Comuni-
dades, em 2014 viviam em Espanha 116.710 imigrantes nacionais.

Dados Económicos 

PIB (nominal): US$ 1,199 trilhão (em 2015) 
PIB per capita: US$ 25.828 (em 2015). 
Taxa de crescimento do PIB: 3,2% (2015) 
Composição do PIB por setor da economia: serviços (74,8%), indús-
tria (22,7%) e agricultura (2,5%) - (em 2015) 
Força de trabalho (em 2015): 23,19 milhões de trabalhadores ativos 
Taxa de desemprego: 20,9 % (4º trimestre de 2015) 
Investimentos: 21,8% do PIB (2015 - estimativa) 
População abaixo da linha de pobreza: 17% (em 2015) 

Dívida Pública: 99,2% do PIB (em 2015) 
Taxa de Inflação: -0,8% (em março de 2016) 
Taxa de crescimento da produção industrial: 1,5% (estimativa 2015) 
Principais produtos agropecuários produzidos: grãos, vegetais, 
azeitonas, frutas cítricas, beterraba (principalmente para a produção de 
açúcar), uva para vinho. 
Principais produtos industrializados produzidos: tecidos, calçados, 
alimentos industrializados, bebidas, produtos químicos, máquinas, 
metais, ferramentas e automóveis. 
Principais produtos exportados: veículos, máquinas, motores, remé-
dios, alimentos industrializados. 
Principais produtos importados: máquinas, equipamentos, combustíveis, 
produtos químicos e produtos alimentícios. 
Principais parceiros económicos (exportação): França, Alemanha, 
Portugal, Reino Unido e Itália.
Principais parceiros económicos (importação): Alemanha, França, 
Itália, China e Holanda. 
Exportações (em 2015): US$ 277,3 bilhões 
Importações (em 2015): US$ 298,3 bilhões 
Saldo da balança comercial (em 2015): déficit de US$ 21 bilhões

3. Retalhistas e Distribuidores Agroalimentares
     de Produtos Portugueses

Mercadona
Considerada a principal rede de supermercados de Espanha, a Mercadona 
apresenta-se como uma empresa com capital 100% espanhol, presidida 
por Juan Roig, comercializando todo o tipo de produtos, desde alimentares 
à higiene pessoal.

De salientar, a forte presença da cadeia de supermercados no mercado 
contando, em 2016, com 1.604 supermercados de bairro em 50 
províncias de 17 comunidades autónomas espanholas. Contam com 
cerca de 76 mil trabalhadores, observando uma quota de mercado no 
setor agroalimentar de 14,7%, promovendo a dinâmica das regiões onde 
estão localizadas.

No atinente às relações que estabelece com Portugal, a Mercadona 
trabalha com alguns produtores nacionais, destacando-se os segmentos 
do peixe, açúcar, bem como a padaria. A Mercadona revelou que em 
2019 pretende abrir cerca de quatro lojas em Portugal, reforçando-se as 
vantagens de logísticas existentes entre os dois países.

Morada: Valencia, 5 46016 Tavernes Blanques (sede)
Latitude: 39.5069299 | Longitude: -0.3636067 | Elevação: 13 m
Telefone: (0034) 900 500 103
Website: https://www.mercadona.es

Muñoz Pareja
Dedicam-se à importação e exportação de peixe, complementando, 
atualmente, estas atividades com a fabricação, embalamento, 
distribuição e armazenamento de produtos de pesca. A empresa importa 
maioritariamente a partir de países da União Europeia (Portugal, França, 
Itália, Grécia) e mais recentemente de Marrocos. Com cerca de dez 
pontos de venda, a Muñoz Pareja é constituída por cerca de 43 fun-
cionários e apresentava, em 2014, um volume de negócios que variava 
entre os dez e os 25 milhões de euros.

Morada: Escritório Central – Estrada de Cádiz-Málaga, km 19,6, Conil 
de la Frontera (Cádiz)
Latitude: 36.7296556 | Longitude: -4.4250762 | Elevação: 16 m
Telefone: (0034) 956 44 50 79
Email: info@munozpetaca.com
Website: http://www.munozpareja.com/

Sintadel
A empresa Sintadel dedica-se à venda e distribuição de peixe e marisco 
da costa espanhola, bem como à importação direta de França, Itália e 
Portugal, de marisco (mexilhões, navalha, camarão, lagostas, etc.) e 
peixes.
A empresa tem cerca de nove funcionários e apresentava, em 2014, um 
volume de negócios que oscilava entre um e dois milhões de euros.

Morada: C/Palaudaries 13, 08004 - Barcelona
Latitude: 41.373634 | Longitude: 2.1728141 | Elevação: 5 m
Pessoa de Contacto: José M. Caparrós (Gerente); Esteban Caparrós 

Telefone: (0034) 93 442 12 11
Website: http://sintadel.es/

Lusitano
O Lusitano assume-se como uma loja gourmet, que surge do projeto 
luso-catalão de Carles Armengol e de Ricardo Paulo Correia. Iniciado em 
2009, o Lusitano tem como objetivo oferecer uma vasta gama de produtos 
tipicamente portugueses.
Em 2010, inicia a sua atividade de importação e distribuição de vinhos e 
produtos gourmet portugueses. Posteriormente, em 2011, expande os 
seus recursos físicos, através da criação de um armazém e escritórios de 
gestão.
Em 2014, o Lusitano abre o seu próprio restaurante. Neste âmbito, destacam-se 
os vinhos das principais regiões vinícolas portuguesas, assim como queijos, 
enchidos, compotas, geleias, bacalhau, café e uma grande variedade de 
bolos, salgados, pão e pratos pré-cozinhados.
De salientar que o Lusitano também distribui os seus produtos para 
restaurantes e lojas gourmet. Neste sentido, a sua oferta é dirigida prin-
cipalmente a clientes com poder de compra médio-alto, bem como para 
o canal HORECA. A qualidade gastronómica dos seus produtos tem per-
mitido ao Lusitano a comercialização de produtos para hotéis de luxo e 
restaurante de qualidade reconhecida.

Morada: C/ Marià Aguiló 123, Local 2, 08005 - Barcelona
Latitude: 41.400119 | Longitude: 2.2050079 | Elevação: 2 m
Telefone: (0034) 932 247 528
Email: info@olusitano.com ; comercial@olusitano.com
Website: http://www.olusitano.com/tienda.php

Frangus
Iniciou-se como uma churrasqueira tradicional em Leiria, o Rei dos Frangos, 
desenvolvendo ao longo dos anos uma cadeia de restaurantes que 
proporciona uma vasta oferta de especialidades tradicionalmente portu-
guesas.
Face ao sucesso alcançado, em 2011 abre o primeiro restaurante em 
Espanha, onde diariamente oferece diferentes menus com pratos tipicamente 
portugueses, destacando-se o bacalhau e o frango. De salientar que a 
Frangus possui atualmente três restaurantes em Madrid.

M.Restaurantes: Carretera de Canillas, 15 Madrid – T.(0034) 913003279; 
Carretera  Ribera de Curtidores, 28 Madrid – T. (0034) 914677853; 
Carretera del General Ricardos, 4 Madrid – T. (0034) 910348581
E-mail: administracion@frangus.es
Website: http://www.frangus.es/

Productos de Portugal
Productos de Portugal é uma loja de comércio online de produtos gourmet 
portugueses em Espanha. Este portal e-commerce oferece uma grande 
variedade de cervejas, espumantes e vinhos portugueses, queijos, 
azeites, compotas, enchidos e conservas.
De salientar que segundo o jornal online TicPymes, à data de 2013 o 
comércio online em Espanha apresentava taxas de crescimento de cerca 
de 20% ao ano, sendo que os produtos de alta qualidade, essencialmente 
vinhos do Douro, do Porto, queijos, presuntos e azeites portugueses, 
eram vistos como produtos de grande potencial para assumirem uma 

posição de destaque no mercado espanhol, com preços muito competitivos.
Morada: La Bañeza 43 28034 Madrid
Latitude: 40.4746753 | Longitude: -3.7179092 | Elevação: 664 m
Telefone: (0034) 800 007 987
Email: info@open-ideas.es
Website: http://productosdeportugal.com/es/

Sabores Lusos
Sabores Lusos é uma loja que oferece produtos e marcas representativas 
da gastronomia portuguesa. Neste estabelecimento, entre a vasta gama 
de ofertas, salienta-se o bacalhau, a pastelaria portuguesa, os vinhos e 
cafés.
A empresa tem como preocupação central o aumento do seu portefólio 
de produtos e oferecer aos seus clientes os produtos de maior qualidade 
e mais inovadores da gastronomia portuguesa.

Morada: Ilustrazioaren Hiribidea, 01015 Vitoria-Gasteiz, Araba, Espanha
Telefone: (0034) 945 35 83 81
Latitude: 42.842652 | Longitude: -2.6998563 | Elevação: 526 m
Website: http://www.gasteizhoy.com/sabores-portugueses-para-
zabalgana/

A Casa Portuguesa
Desde 2006 que A Casa Portuguesa levou para Barcelona ideias, concei-
tos e produtos inovadores do melhor que Portugal tem para oferecer.
A Casa Portuguesa é ao mesmo tempo uma pastelaria, galeria de arte, 

taberna, restaurante, promotora de eventos, bar de vinhos e loja gourmet.
Morada: Carrer de l'Or 8 (Plaza Diamant) Barcelona 08012
Latitude: 41.4037949 | Longitude: 2.1560252 | Elevação: 66 m
Telefone: (0034) 930 21 88 03
Website: www.acasaportuguesa.com/

La Portuguesa
La Portuguesa Taberna é um pequeno pedaço de Portugal bem no centro 
de Madrid. Especializa-se na gastronomia e nos vinhos portugueses, 
dando destaque ao tradicional bacalhau.

Morada: Calle Juan Álvarez Mendizábal, 39, 28008 Madrid, Espanha 
Telefone: (0034) 911 25 95 23
Latitude: 40.4266367 | Longitude: -3.7166803 | Elevação: 648 m
Facebook: https://es-la.facebook.com/laportuguesa.es/

Sabores de Portugal
Restaurante de pratos típicos portugueses.

Morada: Carrer del Carme 95
Telefone: (0034) 642 93 26 65
Facebook: https://www.facebook.com/saboresdeportugalbcn/
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2. Espanha

Espanha é um país situado na Europa meridional, na península Ibérica. O 
seu território principal é delimitado a sul e a leste pelo mar Mediterrâneo, 
com exceção a uma pequena fronteira com o território britânico ultra-
marino de Gibraltar; ao norte pela França, Andorra e pelo golfo da Biscaia 
e ao noroeste e oeste pelo oceano Atlântico e por Portugal. 

O território espanhol inclui ainda as ilhas Baleares, no Mediterrâneo, as 
ilhas Canárias, no oceano Atlântico, próximas da costa africana e duas 
cidades autónomas no norte de África, Ceuta e Melilla, que fazem fron-
teira com Marrocos. Com uma área de 504 030 km², Espanha é o seg-
undo maior país da Europa Ocidental e da União Europeia. 

Devido à sua localização, o território de Espanha foi sujeito a muitas 
influências externas, muitas vezes simultaneamente, desde os tempos 
pré-históricos até quando a Espanha se tornou um país. Por outro lado, o 
próprio país foi uma importante fonte de influência para outras regiões, 
principalmente durante a Era Moderna, quando se tornou um império 
mundial que deixou como legado mais de 400 milhões de falantes de 
espanhol espalhados pelo mundo. 

Espanha é uma democracia organizada sob a forma de um governo 
parlamentar sob uma monarquia constitucional. É um país desenvolvido 
com o nono PIB nominal mais alto do mundo e um elevado padrão de vida 
(Espanha possui o 23.º melhor Índice de Desenvolvimento Humano 
(IDH) do mundo). É um membro da Organização das Nações Unidas 
(ONU), da União Europeia (UE), da Organização do Tratado do Atlântico 
Norte (OTAN), da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento 

Económico (OCDE) e da Organização Mundial do Comércio (OMC). 
Devido à proximidade geográfica e às fortes relações históricas e 
culturais, Espanha mantém-se como um destino atrativo para muitos 
portugueses. Este país continua a ser o quinto país do mundo para onde 
mais portugueses emigram, apesar de, nos últimos anos, o número de 
entradas ter diminuído, no resultado da crise sentida no setor da con-
strução civil, que absorvia grande parte dos imigrantes. 

Em 2014, e segundo o mais recente Relatório de Emigração português, 
quase seis mil (5.923) novos emigrantes nacionais atravessaram a fron-
teira, aumentando em 13% o número de saídas para o país vizinho face a 
2013. Esta subida já não se verificava desde 2007 – ano em que se atin-
giu o pico de emigração de portugueses para Espanha, com 27 mil pes-
soas. De acordo com as contas da Secretaria de Estado das Comuni-
dades, em 2014 viviam em Espanha 116.710 imigrantes nacionais.

Dados Económicos 

PIB (nominal): US$ 1,199 trilhão (em 2015) 
PIB per capita: US$ 25.828 (em 2015). 
Taxa de crescimento do PIB: 3,2% (2015) 
Composição do PIB por setor da economia: serviços (74,8%), indús-
tria (22,7%) e agricultura (2,5%) - (em 2015) 
Força de trabalho (em 2015): 23,19 milhões de trabalhadores ativos 
Taxa de desemprego: 20,9 % (4º trimestre de 2015) 
Investimentos: 21,8% do PIB (2015 - estimativa) 
População abaixo da linha de pobreza: 17% (em 2015) 

Dívida Pública: 99,2% do PIB (em 2015) 
Taxa de Inflação: -0,8% (em março de 2016) 
Taxa de crescimento da produção industrial: 1,5% (estimativa 2015) 
Principais produtos agropecuários produzidos: grãos, vegetais, 
azeitonas, frutas cítricas, beterraba (principalmente para a produção de 
açúcar), uva para vinho. 
Principais produtos industrializados produzidos: tecidos, calçados, 
alimentos industrializados, bebidas, produtos químicos, máquinas, 
metais, ferramentas e automóveis. 
Principais produtos exportados: veículos, máquinas, motores, remé-
dios, alimentos industrializados. 
Principais produtos importados: máquinas, equipamentos, combustíveis, 
produtos químicos e produtos alimentícios. 
Principais parceiros económicos (exportação): França, Alemanha, 
Portugal, Reino Unido e Itália.
Principais parceiros económicos (importação): Alemanha, França, 
Itália, China e Holanda. 
Exportações (em 2015): US$ 277,3 bilhões 
Importações (em 2015): US$ 298,3 bilhões 
Saldo da balança comercial (em 2015): déficit de US$ 21 bilhões

3. Retalhistas e Distribuidores Agroalimentares
     de Produtos Portugueses

Mercadona
Considerada a principal rede de supermercados de Espanha, a Mercadona 
apresenta-se como uma empresa com capital 100% espanhol, presidida 
por Juan Roig, comercializando todo o tipo de produtos, desde alimentares 
à higiene pessoal.

De salientar, a forte presença da cadeia de supermercados no mercado 
contando, em 2016, com 1.604 supermercados de bairro em 50 
províncias de 17 comunidades autónomas espanholas. Contam com 
cerca de 76 mil trabalhadores, observando uma quota de mercado no 
setor agroalimentar de 14,7%, promovendo a dinâmica das regiões onde 
estão localizadas.

No atinente às relações que estabelece com Portugal, a Mercadona 
trabalha com alguns produtores nacionais, destacando-se os segmentos 
do peixe, açúcar, bem como a padaria. A Mercadona revelou que em 
2019 pretende abrir cerca de quatro lojas em Portugal, reforçando-se as 
vantagens de logísticas existentes entre os dois países.

Morada: Valencia, 5 46016 Tavernes Blanques (sede)
Latitude: 39.5069299 | Longitude: -0.3636067 | Elevação: 13 m
Telefone: (0034) 900 500 103
Website: https://www.mercadona.es

Muñoz Pareja
Dedicam-se à importação e exportação de peixe, complementando, 
atualmente, estas atividades com a fabricação, embalamento, 
distribuição e armazenamento de produtos de pesca. A empresa importa 
maioritariamente a partir de países da União Europeia (Portugal, França, 
Itália, Grécia) e mais recentemente de Marrocos. Com cerca de dez 
pontos de venda, a Muñoz Pareja é constituída por cerca de 43 fun-
cionários e apresentava, em 2014, um volume de negócios que variava 
entre os dez e os 25 milhões de euros.

Morada: Escritório Central – Estrada de Cádiz-Málaga, km 19,6, Conil 
de la Frontera (Cádiz)
Latitude: 36.7296556 | Longitude: -4.4250762 | Elevação: 16 m
Telefone: (0034) 956 44 50 79
Email: info@munozpetaca.com
Website: http://www.munozpareja.com/

Sintadel
A empresa Sintadel dedica-se à venda e distribuição de peixe e marisco 
da costa espanhola, bem como à importação direta de França, Itália e 
Portugal, de marisco (mexilhões, navalha, camarão, lagostas, etc.) e 
peixes.
A empresa tem cerca de nove funcionários e apresentava, em 2014, um 
volume de negócios que oscilava entre um e dois milhões de euros.

Morada: C/Palaudaries 13, 08004 - Barcelona
Latitude: 41.373634 | Longitude: 2.1728141 | Elevação: 5 m
Pessoa de Contacto: José M. Caparrós (Gerente); Esteban Caparrós 

Telefone: (0034) 93 442 12 11
Website: http://sintadel.es/

Lusitano
O Lusitano assume-se como uma loja gourmet, que surge do projeto 
luso-catalão de Carles Armengol e de Ricardo Paulo Correia. Iniciado em 
2009, o Lusitano tem como objetivo oferecer uma vasta gama de produtos 
tipicamente portugueses.
Em 2010, inicia a sua atividade de importação e distribuição de vinhos e 
produtos gourmet portugueses. Posteriormente, em 2011, expande os 
seus recursos físicos, através da criação de um armazém e escritórios de 
gestão.
Em 2014, o Lusitano abre o seu próprio restaurante. Neste âmbito, destacam-se 
os vinhos das principais regiões vinícolas portuguesas, assim como queijos, 
enchidos, compotas, geleias, bacalhau, café e uma grande variedade de 
bolos, salgados, pão e pratos pré-cozinhados.
De salientar que o Lusitano também distribui os seus produtos para 
restaurantes e lojas gourmet. Neste sentido, a sua oferta é dirigida prin-
cipalmente a clientes com poder de compra médio-alto, bem como para 
o canal HORECA. A qualidade gastronómica dos seus produtos tem per-
mitido ao Lusitano a comercialização de produtos para hotéis de luxo e 
restaurante de qualidade reconhecida.

Morada: C/ Marià Aguiló 123, Local 2, 08005 - Barcelona
Latitude: 41.400119 | Longitude: 2.2050079 | Elevação: 2 m
Telefone: (0034) 932 247 528
Email: info@olusitano.com ; comercial@olusitano.com
Website: http://www.olusitano.com/tienda.php

Frangus
Iniciou-se como uma churrasqueira tradicional em Leiria, o Rei dos Frangos, 
desenvolvendo ao longo dos anos uma cadeia de restaurantes que 
proporciona uma vasta oferta de especialidades tradicionalmente portu-
guesas.
Face ao sucesso alcançado, em 2011 abre o primeiro restaurante em 
Espanha, onde diariamente oferece diferentes menus com pratos tipicamente 
portugueses, destacando-se o bacalhau e o frango. De salientar que a 
Frangus possui atualmente três restaurantes em Madrid.

M.Restaurantes: Carretera de Canillas, 15 Madrid – T.(0034) 913003279; 
Carretera  Ribera de Curtidores, 28 Madrid – T. (0034) 914677853; 
Carretera del General Ricardos, 4 Madrid – T. (0034) 910348581
E-mail: administracion@frangus.es
Website: http://www.frangus.es/

Productos de Portugal
Productos de Portugal é uma loja de comércio online de produtos gourmet 
portugueses em Espanha. Este portal e-commerce oferece uma grande 
variedade de cervejas, espumantes e vinhos portugueses, queijos, 
azeites, compotas, enchidos e conservas.
De salientar que segundo o jornal online TicPymes, à data de 2013 o 
comércio online em Espanha apresentava taxas de crescimento de cerca 
de 20% ao ano, sendo que os produtos de alta qualidade, essencialmente 
vinhos do Douro, do Porto, queijos, presuntos e azeites portugueses, 
eram vistos como produtos de grande potencial para assumirem uma 

posição de destaque no mercado espanhol, com preços muito competitivos.
Morada: La Bañeza 43 28034 Madrid
Latitude: 40.4746753 | Longitude: -3.7179092 | Elevação: 664 m
Telefone: (0034) 800 007 987
Email: info@open-ideas.es
Website: http://productosdeportugal.com/es/

Sabores Lusos
Sabores Lusos é uma loja que oferece produtos e marcas representativas 
da gastronomia portuguesa. Neste estabelecimento, entre a vasta gama 
de ofertas, salienta-se o bacalhau, a pastelaria portuguesa, os vinhos e 
cafés.
A empresa tem como preocupação central o aumento do seu portefólio 
de produtos e oferecer aos seus clientes os produtos de maior qualidade 
e mais inovadores da gastronomia portuguesa.

Morada: Ilustrazioaren Hiribidea, 01015 Vitoria-Gasteiz, Araba, Espanha
Telefone: (0034) 945 35 83 81
Latitude: 42.842652 | Longitude: -2.6998563 | Elevação: 526 m
Website: http://www.gasteizhoy.com/sabores-portugueses-para-
zabalgana/

A Casa Portuguesa
Desde 2006 que A Casa Portuguesa levou para Barcelona ideias, concei-
tos e produtos inovadores do melhor que Portugal tem para oferecer.
A Casa Portuguesa é ao mesmo tempo uma pastelaria, galeria de arte, 
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taberna, restaurante, promotora de eventos, bar de vinhos e loja gourmet.
Morada: Carrer de l'Or 8 (Plaza Diamant) Barcelona 08012
Latitude: 41.4037949 | Longitude: 2.1560252 | Elevação: 66 m
Telefone: (0034) 930 21 88 03
Website: www.acasaportuguesa.com/

La Portuguesa
La Portuguesa Taberna é um pequeno pedaço de Portugal bem no centro 
de Madrid. Especializa-se na gastronomia e nos vinhos portugueses, 
dando destaque ao tradicional bacalhau.

Morada: Calle Juan Álvarez Mendizábal, 39, 28008 Madrid, Espanha 
Telefone: (0034) 911 25 95 23
Latitude: 40.4266367 | Longitude: -3.7166803 | Elevação: 648 m
Facebook: https://es-la.facebook.com/laportuguesa.es/

Sabores de Portugal
Restaurante de pratos típicos portugueses.

Morada: Carrer del Carme 95
Telefone: (0034) 642 93 26 65
Facebook: https://www.facebook.com/saboresdeportugalbcn/
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Mapa de Retalhistas e Distribuidores Agroalimentares 
de Produtos Portugueses em Espanha

Zona de Vitória:
• Sabores Lusos

Zona de Madrid:
• Frangus
• Productos de Portugal
• La Portuguesa Taberna

Zona de Barcelona:
• Sintadel
• O Lusitano
• A Mercearia Lusitano
• A Casa Portuguesa

Zona de Valência:
• Mercadona

Zona de Cádiz:
• Muñoz Pareja
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