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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 signifi-
cativo, 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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149 975
123 742
108 247

83 145
83 696
61 324
50 509
38 363
36 145
22 329
…………..
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.
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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. Itália

A República Italiana é uma república parlamentar unitária localizada no 
centro-sul da Europa (Europa meridional). Ao norte, faz fronteira com a 
França, a Suíça, a Áustria e a Eslovênia ao longo dos Alpes. Ao sul, que 
consiste na totalidade da península Itálica, Sicília, Sardenha, as duas 
maiores ilhas no Mar Mediterrâneo, e muitas outras ilhas menores ficam 
no entorno do território italiano. O território do país abrange cerca de 
301.338 km² e é influenciado por um clima temperado sazonal. Com 
60,6 milhões de habitantes, é a quinta nação mais populosa da Europa e 
a 23ª do mundo.

Roma, a capital italiana, foi durante séculos o centro político e religioso da 
civilização ocidental como a capital do Império Romano e como sede da 
Santa Sé. Após o declínio dos romanos, a Itália sofreu inúmeras invasões 
de povos estrangeiros, desde tribos germânicas, como os lombardos e 
ostrogodos, aos bizantinos e, mais tarde, os normandos, entre outros. 
Séculos mais tarde, Itália tornou-se o berço das repúblicas marítimas e 
do Renascimento, um movimento intelectual extremamente frutífero 
que viria a ser parte integrante na formação subsequente do pensamento 
europeu.

A Itália moderna é uma república democrática, classificada como o 24º 
país mais desenvolvido do mundo e com índice de qualidade de vida 
entre os dez primeiros do planeta. O país goza de um alto padrão de vida 
e tem um elevado PIB nominal per capita. É um membro fundador da 
União Europeia e parte da zona euro, além de ser membro do G8, do 
G20, da OTAN, da OCDE, da Organização Mundial do Comércio (OMC), 
do Conselho da Europa, da União da Europa Ocidental e das Nações 

Unidas. A Itália tem a quarta maior reserva de ouro, o oitavo maior PIB 
nominal, o décimo maior PIB (PPC) e o sexto maior orçamento público do 
mundo. A República Italiana tem o nono maior orçamento de defesa do 
mundo, acesso às armas nucleares da OTAN e um papel proeminente nos 
assuntos militares, culturais e diplomáticos europeus e mundiais, o que a 
torna uma das principais Potências Médias do mundo e uma Potência 
Regional de destaque na Europa. O país tem um elevado nível de escolaridade 
pública e é uma nação altamente globalizada.

Em 2013 o número de entradas de portugueses na Itália totalizou 374, 
menos 16.1% do que em 2012. Em 2000 imigraram 328 portugueses 
para Itália, número que passou para 374 em 2013. Durante este período 
o número de entradas de portugueses por ano situou-se entre as 300 e 
as 500, atingindo o valor mais alto em 2007, no ano anterior à crise. Em 
2013 as entradas de portugueses representaram 0.1% das entradas 
totais na Itália.

Atualmente, a Itália é o décimo sétimo país do mundo para onde mais 
portugueses emigram. Em 2012 o número de portugueses emigrados na 
Itália totaliza 7,023, mais 6% do que em 2011. O número de portu-
gueses emigrados em Itália aumentou ligeiramente, passando de 6,624, 
em 2011, para 7,023, em 2012. Em termos relativos, os portugueses 
são uma minoria entre os nascidos no estrangeiro a residir na Itália, 
representando apenas 0.1% em 2012. A Itália é o décimo quarto país do 
mundo onde residem mais portugueses emigrados. 

Situação Atual da Economia Italiana 
Assim como grande parte dos países europeus, a Itália tem enfrentado 
dificuldades económicas na atualidade, resultado da crise económica 
mundial de 2008. O desemprego, a dívida pública elevada e o fraco 
crescimento do PIB dos últimos anos tem dificultado o crescimento 
económico do país. Em 2014, o PIB apresentou uma queda de 0,4%, 
mostrando que o país ainda enfrenta dificuldades no processo de recu-
peração económica. As reformas económicas colocadas em prática nos 
últimos anos, entre elas a redução dos gastos públicos, ainda não surtiram 
o efeito desejado. A Itália é a nona maior economia do mundo (em 
volume de PIB de 2015).

Dados da Economia de Itália 
Principais setores económicos: indústria, turismo, finanças e agricultura. 
Moeda: Euro (símbolo €) 
PIB (nominal): US$ 1,815 trilhão (em 2015) 
PIB per capita: US$ 29.867 (em 2015) 
Taxa de crescimento do PIB: 0,8% (em 2015) 
Composição do PIB por setor da economia: serviços (74,2%), indús-
tria (23,6%) e agricultura (2,2%) - (estimativa 2015) 
Força de trabalho (estimativa 2015): 25,5 milhões de trabalhadores 
ativos 
Região mais industrializada: região norte 
Taxa de desemprego: 11,7% (em fevereiro de 2016) 
Investimentos: 18,9% do PIB (2015 estimativa) 
População abaixo da linha de pobreza: 0,2% (estimativa 2016) 
Dívida Pública: 129% do PIB (em 2015)
Dívida Externa: US$ 2,65 trilhões (em março de 2014) 
Taxa de Inflação: -0,2% (em março de 2016) 

Taxa de crescimento da produção industrial: 0,6% (estimativa 
2015) 
Principais produtos agropecuários produzidos: frutas, legumes, uva, 
batata, azeitonas, peixes, carnes, leite e derivados. 
Principais produtos industrializados produzidos: máquinas, equipa-
mentos, aço, ferro, tecidos, automóveis, alimentos processados, cerâmica 
e calçados. 
Principais produtos exportados: produtos de engenharia, tecidos, 
calçados, roupas, automóveis, máquinas de produção, produtos químicos, 
alimentos processados, azeite, bebidas (principalmente vinho), queijo. 
Principais produtos importados: produtos químicos, equipamentos de 
transporte, minerais, metais, alimentos, bebidas e tecidos. 
Principais parceiros económicos (exportação): Alemanha, França, 
Estados Unidos, Reino Unido e Espanha. 
Principais parceiros económicos (importação): Alemanha, França, 
China, Holanda e Espanha. 
Exportações (em 2015): US$ 454,6 bilhões Importações (em 2015): 
US$ 389,2 bilhões 
Resultado da balança comercial (em 2015): superávit de US$ 65,4 
bilhões
 

3. Retalhistas e Distribuidores Agroalimentares
     de Produtos Portugueses

Demar Alimentari SRL
Empresa de importação e distribuição para o mercado italiano de uma 
vasta oferta de especialidades alimentares, como molhos e condimentos, 

cereais, biscoitos, provenientes de vários países como o Canadá, França, 
Portugal, Grécia, Índia, entre outros. No âmbito das conservas 
destacam-se vários peixes importados de Portugal, como por exemplo o 
atum, a cavala ou as sardinhas, que posteriormente são enlatados em 
azeite/óleo italiano.

Morada: Via Agordat, 30-20127 Milão
Latitude: 45.5023177 | Longitude: 9.2339835 | Elevação: 128 m
Telefone: (0039) 02 28001929
Email: info@demaralimentari.it
Website: http://www.demaralimentari.it/

Boldrini
A empresa Boldrini dedica-se à importação e exportação de vinhos e 
especialidades alimentares, para oferecer às principais cadeias de retalho 
e lojas gourmet. Apesar de atribuir maior ênfase ao mercado espanhol, a 
Boldrini também importa produtos da Argentina, Portugal, Dinamarca, 
França, Alemanha e Irlanda, salientando-se a marca portuguesa de 
vinhos, espumantes e aguardentes Aliança. A empresa apresentou um 
volume de negócios em 2014 que oscila entre os dois e os cinco milhões 
de dólares e emprega cerca de nove colaboradores.

Morada: Avenue Alexandre Gustave Eiffel, 100 – 
Commercity P41 00148 Roma
Latitude: 41.806939 | Longitude: 12.336104 | Elevação: 5 m
Telefone: 0039 06 9110022
Email: info@demaralimentari.it
Website: http://www.boldrini.it/

La Dispensa di Célia
La Dispensa di Célia é um cantinho lusitano em Moncalieri que inclui mer-
cearia especializada, vinhos, cervejas e bebidas espirituosas.

Morada: Via Santa Croce, 33, 10024 Moncalieri TO, Itália 
Latitude: 45.0009926 | Longitude: 7.6886257 | Elevação: 244 m
Telefone: +39 347 264 6025
Facebook: https://www.facebook.com/ladispensadicelia/ 

Tre Pupazzi
O restaurante Tre Pupazzi foi fundado em 1950. Em 1988, Giuseppe 
Massa tornou-se proprietário do mesmo e em 1999 decidiu renovar um 
espaço num palácio do século XVI, situado numa zona antiga de Roma 
chamada “Borgo”. Em 2003, Carlo Massa, filho de Giuseppe Massa, e a 
sua esposa Fatima Afonso assumiram a gestão do espaço. Em 2010, 
Fatima Afonso introduziu a cozinha portuguesa no menu. À sexta e ao 
sábado estão disponíveis especialidades portuguesas, tanto ao almoço 
como ao jantar. Entre elas destacam-se a carne de porco à alentejana, o 
bitoque, o bacalhau à brás e o bacalhau com natas.

Morada: borgo pio 183 Rome 00193
Latitude: 41.9039759 | Longitude: 12.4577088 | Elevação: 19 m
Telefone: +39 06 6880 3220
Website: ristorantetrepupazzi.it/

Lisboa Vini
A enoteca Lisboa Vini propõe uma cuidadosa seleção de vinhos, especialmente 
italianos e portugueses. Pedro, o proprietário, também gosta de cuidar 
da seleção de bebidas espirituosas, incluindo o gin que importa de Portugal, 

o rum e o whisky. Além da enoteca, tem também o bar de vinhos Café 
Lisboa, onde pode saborear excelentes vinhos e cervejas portuguesas 
acompanhadas por um apetitoso aperitivo.

Morada: Via Kennedy 182 73019 Trepuzzi (LE) Italia
Latitude: 40.3983364 | Longitude: 18.0844599 | Elevação: 56 m
Telefone: +39 392 49 53 156 | +39 334 80 86
Email: info@lisbovini.it
Website: http://www.lisboavini.it/index.php

Sangi Shop
Enoteca online com oferta de vinhos portugueses.

Telefone: +39 081 014 0910
Email: info@sangishop.com
Website: www.sangishop.com/it/

Tannico.it
A Tannico.it é uma enoteca online com uma vasta seleção de vinhos 
portugueses.

Morada: Via Visconti di Modrone, 12 Milão, Itália
Latitude: 45.4645869 | Longitude: 9.1999981 | Elevação: 119 m
Telefone: 39028718 7750
Website: www.tannico.it/vini-portoghesi

Galli
Esta enoteca online apresenta uma seleção de vinhos portugueses inte-
ressante e muitas vezes organiza degustações.

Morada: VIA PISACANE 2 ang. Via Portici Ercolani 19,
de 60019 SENIGALLIA AN
Latitude: 43.7152932 | Longitude: 13.2150586 | Elevação: 7 m
Telefone: (+39) 071 63811
Email: info@gallienoteca.it
Website: http://www.gallienoteca.it

Alla Corte di Bacco
Alla Corte di Bacco é uma mercearia especializada com uma vasta seleção 
de vinhos italianos e internacionais, onde se incluem os vinhos portugueses.

Morada: Via Roma, 69 Gragnano, Nápoles, Itália 80054
Latitude: 40.6913538 | Longitude: 14.5164837 | Elevação: 119 m
Telefone: +39 081 8012787 ou +39 339 2816006
Website: www.allacortedibacco.com

4Sensi
4Sensi é uma pequena loja onde se pode adquirir vinhos, cervejas de 
qualidade e especialidades alimentares. Também vende produtos de 
agricultura orgânica e biodinâmica.

Morada: Via Canonica 9 20154 Milão
Telefone: 0249529486
Email: info@4sensi.it
Latitude: 45.4773262 | Longitude: 9.1767727 | Elevação: 123 m
Website: http://4sensi.it/it/
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A República Italiana é uma república parlamentar unitária localizada no 
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Santa Sé. Após o declínio dos romanos, a Itália sofreu inúmeras invasões 
de povos estrangeiros, desde tribos germânicas, como os lombardos e 
ostrogodos, aos bizantinos e, mais tarde, os normandos, entre outros. 
Séculos mais tarde, Itália tornou-se o berço das repúblicas marítimas e 
do Renascimento, um movimento intelectual extremamente frutífero 
que viria a ser parte integrante na formação subsequente do pensamento 
europeu.

A Itália moderna é uma república democrática, classificada como o 24º 
país mais desenvolvido do mundo e com índice de qualidade de vida 
entre os dez primeiros do planeta. O país goza de um alto padrão de vida 
e tem um elevado PIB nominal per capita. É um membro fundador da 
União Europeia e parte da zona euro, além de ser membro do G8, do 
G20, da OTAN, da OCDE, da Organização Mundial do Comércio (OMC), 
do Conselho da Europa, da União da Europa Ocidental e das Nações 

Unidas. A Itália tem a quarta maior reserva de ouro, o oitavo maior PIB 
nominal, o décimo maior PIB (PPC) e o sexto maior orçamento público do 
mundo. A República Italiana tem o nono maior orçamento de defesa do 
mundo, acesso às armas nucleares da OTAN e um papel proeminente nos 
assuntos militares, culturais e diplomáticos europeus e mundiais, o que a 
torna uma das principais Potências Médias do mundo e uma Potência 
Regional de destaque na Europa. O país tem um elevado nível de escolaridade 
pública e é uma nação altamente globalizada.

Em 2013 o número de entradas de portugueses na Itália totalizou 374, 
menos 16.1% do que em 2012. Em 2000 imigraram 328 portugueses 
para Itália, número que passou para 374 em 2013. Durante este período 
o número de entradas de portugueses por ano situou-se entre as 300 e 
as 500, atingindo o valor mais alto em 2007, no ano anterior à crise. Em 
2013 as entradas de portugueses representaram 0.1% das entradas 
totais na Itália.

Atualmente, a Itália é o décimo sétimo país do mundo para onde mais 
portugueses emigram. Em 2012 o número de portugueses emigrados na 
Itália totaliza 7,023, mais 6% do que em 2011. O número de portu-
gueses emigrados em Itália aumentou ligeiramente, passando de 6,624, 
em 2011, para 7,023, em 2012. Em termos relativos, os portugueses 
são uma minoria entre os nascidos no estrangeiro a residir na Itália, 
representando apenas 0.1% em 2012. A Itália é o décimo quarto país do 
mundo onde residem mais portugueses emigrados. 

Situação Atual da Economia Italiana 
Assim como grande parte dos países europeus, a Itália tem enfrentado 
dificuldades económicas na atualidade, resultado da crise económica 
mundial de 2008. O desemprego, a dívida pública elevada e o fraco 
crescimento do PIB dos últimos anos tem dificultado o crescimento 
económico do país. Em 2014, o PIB apresentou uma queda de 0,4%, 
mostrando que o país ainda enfrenta dificuldades no processo de recu-
peração económica. As reformas económicas colocadas em prática nos 
últimos anos, entre elas a redução dos gastos públicos, ainda não surtiram 
o efeito desejado. A Itália é a nona maior economia do mundo (em 
volume de PIB de 2015).

Dados da Economia de Itália 
Principais setores económicos: indústria, turismo, finanças e agricultura. 
Moeda: Euro (símbolo €) 
PIB (nominal): US$ 1,815 trilhão (em 2015) 
PIB per capita: US$ 29.867 (em 2015) 
Taxa de crescimento do PIB: 0,8% (em 2015) 
Composição do PIB por setor da economia: serviços (74,2%), indús-
tria (23,6%) e agricultura (2,2%) - (estimativa 2015) 
Força de trabalho (estimativa 2015): 25,5 milhões de trabalhadores 
ativos 
Região mais industrializada: região norte 
Taxa de desemprego: 11,7% (em fevereiro de 2016) 
Investimentos: 18,9% do PIB (2015 estimativa) 
População abaixo da linha de pobreza: 0,2% (estimativa 2016) 
Dívida Pública: 129% do PIB (em 2015)
Dívida Externa: US$ 2,65 trilhões (em março de 2014) 
Taxa de Inflação: -0,2% (em março de 2016) 

Taxa de crescimento da produção industrial: 0,6% (estimativa 
2015) 
Principais produtos agropecuários produzidos: frutas, legumes, uva, 
batata, azeitonas, peixes, carnes, leite e derivados. 
Principais produtos industrializados produzidos: máquinas, equipa-
mentos, aço, ferro, tecidos, automóveis, alimentos processados, cerâmica 
e calçados. 
Principais produtos exportados: produtos de engenharia, tecidos, 
calçados, roupas, automóveis, máquinas de produção, produtos químicos, 
alimentos processados, azeite, bebidas (principalmente vinho), queijo. 
Principais produtos importados: produtos químicos, equipamentos de 
transporte, minerais, metais, alimentos, bebidas e tecidos. 
Principais parceiros económicos (exportação): Alemanha, França, 
Estados Unidos, Reino Unido e Espanha. 
Principais parceiros económicos (importação): Alemanha, França, 
China, Holanda e Espanha. 
Exportações (em 2015): US$ 454,6 bilhões Importações (em 2015): 
US$ 389,2 bilhões 
Resultado da balança comercial (em 2015): superávit de US$ 65,4 
bilhões
 

3. Retalhistas e Distribuidores Agroalimentares
     de Produtos Portugueses

Demar Alimentari SRL
Empresa de importação e distribuição para o mercado italiano de uma 
vasta oferta de especialidades alimentares, como molhos e condimentos, 

cereais, biscoitos, provenientes de vários países como o Canadá, França, 
Portugal, Grécia, Índia, entre outros. No âmbito das conservas 
destacam-se vários peixes importados de Portugal, como por exemplo o 
atum, a cavala ou as sardinhas, que posteriormente são enlatados em 
azeite/óleo italiano.

Morada: Via Agordat, 30-20127 Milão
Latitude: 45.5023177 | Longitude: 9.2339835 | Elevação: 128 m
Telefone: (0039) 02 28001929
Email: info@demaralimentari.it
Website: http://www.demaralimentari.it/

Boldrini
A empresa Boldrini dedica-se à importação e exportação de vinhos e 
especialidades alimentares, para oferecer às principais cadeias de retalho 
e lojas gourmet. Apesar de atribuir maior ênfase ao mercado espanhol, a 
Boldrini também importa produtos da Argentina, Portugal, Dinamarca, 
França, Alemanha e Irlanda, salientando-se a marca portuguesa de 
vinhos, espumantes e aguardentes Aliança. A empresa apresentou um 
volume de negócios em 2014 que oscila entre os dois e os cinco milhões 
de dólares e emprega cerca de nove colaboradores.

Morada: Avenue Alexandre Gustave Eiffel, 100 – 
Commercity P41 00148 Roma
Latitude: 41.806939 | Longitude: 12.336104 | Elevação: 5 m
Telefone: 0039 06 9110022
Email: info@demaralimentari.it
Website: http://www.boldrini.it/

La Dispensa di Célia
La Dispensa di Célia é um cantinho lusitano em Moncalieri que inclui mer-
cearia especializada, vinhos, cervejas e bebidas espirituosas.

Morada: Via Santa Croce, 33, 10024 Moncalieri TO, Itália 
Latitude: 45.0009926 | Longitude: 7.6886257 | Elevação: 244 m
Telefone: +39 347 264 6025
Facebook: https://www.facebook.com/ladispensadicelia/ 

Tre Pupazzi
O restaurante Tre Pupazzi foi fundado em 1950. Em 1988, Giuseppe 
Massa tornou-se proprietário do mesmo e em 1999 decidiu renovar um 
espaço num palácio do século XVI, situado numa zona antiga de Roma 
chamada “Borgo”. Em 2003, Carlo Massa, filho de Giuseppe Massa, e a 
sua esposa Fatima Afonso assumiram a gestão do espaço. Em 2010, 
Fatima Afonso introduziu a cozinha portuguesa no menu. À sexta e ao 
sábado estão disponíveis especialidades portuguesas, tanto ao almoço 
como ao jantar. Entre elas destacam-se a carne de porco à alentejana, o 
bitoque, o bacalhau à brás e o bacalhau com natas.

Morada: borgo pio 183 Rome 00193
Latitude: 41.9039759 | Longitude: 12.4577088 | Elevação: 19 m
Telefone: +39 06 6880 3220
Website: ristorantetrepupazzi.it/

Lisboa Vini
A enoteca Lisboa Vini propõe uma cuidadosa seleção de vinhos, especialmente 
italianos e portugueses. Pedro, o proprietário, também gosta de cuidar 
da seleção de bebidas espirituosas, incluindo o gin que importa de Portugal, 

o rum e o whisky. Além da enoteca, tem também o bar de vinhos Café 
Lisboa, onde pode saborear excelentes vinhos e cervejas portuguesas 
acompanhadas por um apetitoso aperitivo.

Morada: Via Kennedy 182 73019 Trepuzzi (LE) Italia
Latitude: 40.3983364 | Longitude: 18.0844599 | Elevação: 56 m
Telefone: +39 392 49 53 156 | +39 334 80 86
Email: info@lisbovini.it
Website: http://www.lisboavini.it/index.php

Sangi Shop
Enoteca online com oferta de vinhos portugueses.

Telefone: +39 081 014 0910
Email: info@sangishop.com
Website: www.sangishop.com/it/

Tannico.it
A Tannico.it é uma enoteca online com uma vasta seleção de vinhos 
portugueses.

Morada: Via Visconti di Modrone, 12 Milão, Itália
Latitude: 45.4645869 | Longitude: 9.1999981 | Elevação: 119 m
Telefone: 39028718 7750
Website: www.tannico.it/vini-portoghesi

Galli
Esta enoteca online apresenta uma seleção de vinhos portugueses inte-
ressante e muitas vezes organiza degustações.

Morada: VIA PISACANE 2 ang. Via Portici Ercolani 19,
de 60019 SENIGALLIA AN
Latitude: 43.7152932 | Longitude: 13.2150586 | Elevação: 7 m
Telefone: (+39) 071 63811
Email: info@gallienoteca.it
Website: http://www.gallienoteca.it

Alla Corte di Bacco
Alla Corte di Bacco é uma mercearia especializada com uma vasta seleção 
de vinhos italianos e internacionais, onde se incluem os vinhos portugueses.

Morada: Via Roma, 69 Gragnano, Nápoles, Itália 80054
Latitude: 40.6913538 | Longitude: 14.5164837 | Elevação: 119 m
Telefone: +39 081 8012787 ou +39 339 2816006
Website: www.allacortedibacco.com

4Sensi
4Sensi é uma pequena loja onde se pode adquirir vinhos, cervejas de 
qualidade e especialidades alimentares. Também vende produtos de 
agricultura orgânica e biodinâmica.

Morada: Via Canonica 9 20154 Milão
Telefone: 0249529486
Email: info@4sensi.it
Latitude: 45.4773262 | Longitude: 9.1767727 | Elevação: 123 m
Website: http://4sensi.it/it/
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2. Itália

A República Italiana é uma república parlamentar unitária localizada no 
centro-sul da Europa (Europa meridional). Ao norte, faz fronteira com a 
França, a Suíça, a Áustria e a Eslovênia ao longo dos Alpes. Ao sul, que 
consiste na totalidade da península Itálica, Sicília, Sardenha, as duas 
maiores ilhas no Mar Mediterrâneo, e muitas outras ilhas menores ficam 
no entorno do território italiano. O território do país abrange cerca de 
301.338 km² e é influenciado por um clima temperado sazonal. Com 
60,6 milhões de habitantes, é a quinta nação mais populosa da Europa e 
a 23ª do mundo.

Roma, a capital italiana, foi durante séculos o centro político e religioso da 
civilização ocidental como a capital do Império Romano e como sede da 
Santa Sé. Após o declínio dos romanos, a Itália sofreu inúmeras invasões 
de povos estrangeiros, desde tribos germânicas, como os lombardos e 
ostrogodos, aos bizantinos e, mais tarde, os normandos, entre outros. 
Séculos mais tarde, Itália tornou-se o berço das repúblicas marítimas e 
do Renascimento, um movimento intelectual extremamente frutífero 
que viria a ser parte integrante na formação subsequente do pensamento 
europeu.

A Itália moderna é uma república democrática, classificada como o 24º 
país mais desenvolvido do mundo e com índice de qualidade de vida 
entre os dez primeiros do planeta. O país goza de um alto padrão de vida 
e tem um elevado PIB nominal per capita. É um membro fundador da 
União Europeia e parte da zona euro, além de ser membro do G8, do 
G20, da OTAN, da OCDE, da Organização Mundial do Comércio (OMC), 
do Conselho da Europa, da União da Europa Ocidental e das Nações 

Unidas. A Itália tem a quarta maior reserva de ouro, o oitavo maior PIB 
nominal, o décimo maior PIB (PPC) e o sexto maior orçamento público do 
mundo. A República Italiana tem o nono maior orçamento de defesa do 
mundo, acesso às armas nucleares da OTAN e um papel proeminente nos 
assuntos militares, culturais e diplomáticos europeus e mundiais, o que a 
torna uma das principais Potências Médias do mundo e uma Potência 
Regional de destaque na Europa. O país tem um elevado nível de escolaridade 
pública e é uma nação altamente globalizada.

Em 2013 o número de entradas de portugueses na Itália totalizou 374, 
menos 16.1% do que em 2012. Em 2000 imigraram 328 portugueses 
para Itália, número que passou para 374 em 2013. Durante este período 
o número de entradas de portugueses por ano situou-se entre as 300 e 
as 500, atingindo o valor mais alto em 2007, no ano anterior à crise. Em 
2013 as entradas de portugueses representaram 0.1% das entradas 
totais na Itália.

Atualmente, a Itália é o décimo sétimo país do mundo para onde mais 
portugueses emigram. Em 2012 o número de portugueses emigrados na 
Itália totaliza 7,023, mais 6% do que em 2011. O número de portu-
gueses emigrados em Itália aumentou ligeiramente, passando de 6,624, 
em 2011, para 7,023, em 2012. Em termos relativos, os portugueses 
são uma minoria entre os nascidos no estrangeiro a residir na Itália, 
representando apenas 0.1% em 2012. A Itália é o décimo quarto país do 
mundo onde residem mais portugueses emigrados. 

Situação Atual da Economia Italiana 
Assim como grande parte dos países europeus, a Itália tem enfrentado 
dificuldades económicas na atualidade, resultado da crise económica 
mundial de 2008. O desemprego, a dívida pública elevada e o fraco 
crescimento do PIB dos últimos anos tem dificultado o crescimento 
económico do país. Em 2014, o PIB apresentou uma queda de 0,4%, 
mostrando que o país ainda enfrenta dificuldades no processo de recu-
peração económica. As reformas económicas colocadas em prática nos 
últimos anos, entre elas a redução dos gastos públicos, ainda não surtiram 
o efeito desejado. A Itália é a nona maior economia do mundo (em 
volume de PIB de 2015).

Dados da Economia de Itália 
Principais setores económicos: indústria, turismo, finanças e agricultura. 
Moeda: Euro (símbolo €) 
PIB (nominal): US$ 1,815 trilhão (em 2015) 
PIB per capita: US$ 29.867 (em 2015) 
Taxa de crescimento do PIB: 0,8% (em 2015) 
Composição do PIB por setor da economia: serviços (74,2%), indús-
tria (23,6%) e agricultura (2,2%) - (estimativa 2015) 
Força de trabalho (estimativa 2015): 25,5 milhões de trabalhadores 
ativos 
Região mais industrializada: região norte 
Taxa de desemprego: 11,7% (em fevereiro de 2016) 
Investimentos: 18,9% do PIB (2015 estimativa) 
População abaixo da linha de pobreza: 0,2% (estimativa 2016) 
Dívida Pública: 129% do PIB (em 2015)
Dívida Externa: US$ 2,65 trilhões (em março de 2014) 
Taxa de Inflação: -0,2% (em março de 2016) 

Taxa de crescimento da produção industrial: 0,6% (estimativa 
2015) 
Principais produtos agropecuários produzidos: frutas, legumes, uva, 
batata, azeitonas, peixes, carnes, leite e derivados. 
Principais produtos industrializados produzidos: máquinas, equipa-
mentos, aço, ferro, tecidos, automóveis, alimentos processados, cerâmica 
e calçados. 
Principais produtos exportados: produtos de engenharia, tecidos, 
calçados, roupas, automóveis, máquinas de produção, produtos químicos, 
alimentos processados, azeite, bebidas (principalmente vinho), queijo. 
Principais produtos importados: produtos químicos, equipamentos de 
transporte, minerais, metais, alimentos, bebidas e tecidos. 
Principais parceiros económicos (exportação): Alemanha, França, 
Estados Unidos, Reino Unido e Espanha. 
Principais parceiros económicos (importação): Alemanha, França, 
China, Holanda e Espanha. 
Exportações (em 2015): US$ 454,6 bilhões Importações (em 2015): 
US$ 389,2 bilhões 
Resultado da balança comercial (em 2015): superávit de US$ 65,4 
bilhões
 

3. Retalhistas e Distribuidores Agroalimentares
     de Produtos Portugueses

Demar Alimentari SRL
Empresa de importação e distribuição para o mercado italiano de uma 
vasta oferta de especialidades alimentares, como molhos e condimentos, 

cereais, biscoitos, provenientes de vários países como o Canadá, França, 
Portugal, Grécia, Índia, entre outros. No âmbito das conservas 
destacam-se vários peixes importados de Portugal, como por exemplo o 
atum, a cavala ou as sardinhas, que posteriormente são enlatados em 
azeite/óleo italiano.

Morada: Via Agordat, 30-20127 Milão
Latitude: 45.5023177 | Longitude: 9.2339835 | Elevação: 128 m
Telefone: (0039) 02 28001929
Email: info@demaralimentari.it
Website: http://www.demaralimentari.it/

Boldrini
A empresa Boldrini dedica-se à importação e exportação de vinhos e 
especialidades alimentares, para oferecer às principais cadeias de retalho 
e lojas gourmet. Apesar de atribuir maior ênfase ao mercado espanhol, a 
Boldrini também importa produtos da Argentina, Portugal, Dinamarca, 
França, Alemanha e Irlanda, salientando-se a marca portuguesa de 
vinhos, espumantes e aguardentes Aliança. A empresa apresentou um 
volume de negócios em 2014 que oscila entre os dois e os cinco milhões 
de dólares e emprega cerca de nove colaboradores.

Morada: Avenue Alexandre Gustave Eiffel, 100 – 
Commercity P41 00148 Roma
Latitude: 41.806939 | Longitude: 12.336104 | Elevação: 5 m
Telefone: 0039 06 9110022
Email: info@demaralimentari.it
Website: http://www.boldrini.it/

La Dispensa di Célia
La Dispensa di Célia é um cantinho lusitano em Moncalieri que inclui mer-
cearia especializada, vinhos, cervejas e bebidas espirituosas.

Morada: Via Santa Croce, 33, 10024 Moncalieri TO, Itália 
Latitude: 45.0009926 | Longitude: 7.6886257 | Elevação: 244 m
Telefone: +39 347 264 6025
Facebook: https://www.facebook.com/ladispensadicelia/ 

Tre Pupazzi
O restaurante Tre Pupazzi foi fundado em 1950. Em 1988, Giuseppe 
Massa tornou-se proprietário do mesmo e em 1999 decidiu renovar um 
espaço num palácio do século XVI, situado numa zona antiga de Roma 
chamada “Borgo”. Em 2003, Carlo Massa, filho de Giuseppe Massa, e a 
sua esposa Fatima Afonso assumiram a gestão do espaço. Em 2010, 
Fatima Afonso introduziu a cozinha portuguesa no menu. À sexta e ao 
sábado estão disponíveis especialidades portuguesas, tanto ao almoço 
como ao jantar. Entre elas destacam-se a carne de porco à alentejana, o 
bitoque, o bacalhau à brás e o bacalhau com natas.

Morada: borgo pio 183 Rome 00193
Latitude: 41.9039759 | Longitude: 12.4577088 | Elevação: 19 m
Telefone: +39 06 6880 3220
Website: ristorantetrepupazzi.it/

Lisboa Vini
A enoteca Lisboa Vini propõe uma cuidadosa seleção de vinhos, especialmente 
italianos e portugueses. Pedro, o proprietário, também gosta de cuidar 
da seleção de bebidas espirituosas, incluindo o gin que importa de Portugal, 

o rum e o whisky. Além da enoteca, tem também o bar de vinhos Café 
Lisboa, onde pode saborear excelentes vinhos e cervejas portuguesas 
acompanhadas por um apetitoso aperitivo.

Morada: Via Kennedy 182 73019 Trepuzzi (LE) Italia
Latitude: 40.3983364 | Longitude: 18.0844599 | Elevação: 56 m
Telefone: +39 392 49 53 156 | +39 334 80 86
Email: info@lisbovini.it
Website: http://www.lisboavini.it/index.php

Sangi Shop
Enoteca online com oferta de vinhos portugueses.

Telefone: +39 081 014 0910
Email: info@sangishop.com
Website: www.sangishop.com/it/

Tannico.it
A Tannico.it é uma enoteca online com uma vasta seleção de vinhos 
portugueses.

Morada: Via Visconti di Modrone, 12 Milão, Itália
Latitude: 45.4645869 | Longitude: 9.1999981 | Elevação: 119 m
Telefone: 39028718 7750
Website: www.tannico.it/vini-portoghesi

Galli
Esta enoteca online apresenta uma seleção de vinhos portugueses inte-
ressante e muitas vezes organiza degustações.

Morada: VIA PISACANE 2 ang. Via Portici Ercolani 19,
de 60019 SENIGALLIA AN
Latitude: 43.7152932 | Longitude: 13.2150586 | Elevação: 7 m
Telefone: (+39) 071 63811
Email: info@gallienoteca.it
Website: http://www.gallienoteca.it

Alla Corte di Bacco
Alla Corte di Bacco é uma mercearia especializada com uma vasta seleção 
de vinhos italianos e internacionais, onde se incluem os vinhos portugueses.

Morada: Via Roma, 69 Gragnano, Nápoles, Itália 80054
Latitude: 40.6913538 | Longitude: 14.5164837 | Elevação: 119 m
Telefone: +39 081 8012787 ou +39 339 2816006
Website: www.allacortedibacco.com

4Sensi
4Sensi é uma pequena loja onde se pode adquirir vinhos, cervejas de 
qualidade e especialidades alimentares. Também vende produtos de 
agricultura orgânica e biodinâmica.

Morada: Via Canonica 9 20154 Milão
Telefone: 0249529486
Email: info@4sensi.it
Latitude: 45.4773262 | Longitude: 9.1767727 | Elevação: 123 m
Website: http://4sensi.it/it/
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2. Itália

A República Italiana é uma república parlamentar unitária localizada no 
centro-sul da Europa (Europa meridional). Ao norte, faz fronteira com a 
França, a Suíça, a Áustria e a Eslovênia ao longo dos Alpes. Ao sul, que 
consiste na totalidade da península Itálica, Sicília, Sardenha, as duas 
maiores ilhas no Mar Mediterrâneo, e muitas outras ilhas menores ficam 
no entorno do território italiano. O território do país abrange cerca de 
301.338 km² e é influenciado por um clima temperado sazonal. Com 
60,6 milhões de habitantes, é a quinta nação mais populosa da Europa e 
a 23ª do mundo.

Roma, a capital italiana, foi durante séculos o centro político e religioso da 
civilização ocidental como a capital do Império Romano e como sede da 
Santa Sé. Após o declínio dos romanos, a Itália sofreu inúmeras invasões 
de povos estrangeiros, desde tribos germânicas, como os lombardos e 
ostrogodos, aos bizantinos e, mais tarde, os normandos, entre outros. 
Séculos mais tarde, Itália tornou-se o berço das repúblicas marítimas e 
do Renascimento, um movimento intelectual extremamente frutífero 
que viria a ser parte integrante na formação subsequente do pensamento 
europeu.

A Itália moderna é uma república democrática, classificada como o 24º 
país mais desenvolvido do mundo e com índice de qualidade de vida 
entre os dez primeiros do planeta. O país goza de um alto padrão de vida 
e tem um elevado PIB nominal per capita. É um membro fundador da 
União Europeia e parte da zona euro, além de ser membro do G8, do 
G20, da OTAN, da OCDE, da Organização Mundial do Comércio (OMC), 
do Conselho da Europa, da União da Europa Ocidental e das Nações 

Unidas. A Itália tem a quarta maior reserva de ouro, o oitavo maior PIB 
nominal, o décimo maior PIB (PPC) e o sexto maior orçamento público do 
mundo. A República Italiana tem o nono maior orçamento de defesa do 
mundo, acesso às armas nucleares da OTAN e um papel proeminente nos 
assuntos militares, culturais e diplomáticos europeus e mundiais, o que a 
torna uma das principais Potências Médias do mundo e uma Potência 
Regional de destaque na Europa. O país tem um elevado nível de escolaridade 
pública e é uma nação altamente globalizada.

Em 2013 o número de entradas de portugueses na Itália totalizou 374, 
menos 16.1% do que em 2012. Em 2000 imigraram 328 portugueses 
para Itália, número que passou para 374 em 2013. Durante este período 
o número de entradas de portugueses por ano situou-se entre as 300 e 
as 500, atingindo o valor mais alto em 2007, no ano anterior à crise. Em 
2013 as entradas de portugueses representaram 0.1% das entradas 
totais na Itália.

Atualmente, a Itália é o décimo sétimo país do mundo para onde mais 
portugueses emigram. Em 2012 o número de portugueses emigrados na 
Itália totaliza 7,023, mais 6% do que em 2011. O número de portu-
gueses emigrados em Itália aumentou ligeiramente, passando de 6,624, 
em 2011, para 7,023, em 2012. Em termos relativos, os portugueses 
são uma minoria entre os nascidos no estrangeiro a residir na Itália, 
representando apenas 0.1% em 2012. A Itália é o décimo quarto país do 
mundo onde residem mais portugueses emigrados. 

Situação Atual da Economia Italiana 
Assim como grande parte dos países europeus, a Itália tem enfrentado 
dificuldades económicas na atualidade, resultado da crise económica 
mundial de 2008. O desemprego, a dívida pública elevada e o fraco 
crescimento do PIB dos últimos anos tem dificultado o crescimento 
económico do país. Em 2014, o PIB apresentou uma queda de 0,4%, 
mostrando que o país ainda enfrenta dificuldades no processo de recu-
peração económica. As reformas económicas colocadas em prática nos 
últimos anos, entre elas a redução dos gastos públicos, ainda não surtiram 
o efeito desejado. A Itália é a nona maior economia do mundo (em 
volume de PIB de 2015).

Dados da Economia de Itália 
Principais setores económicos: indústria, turismo, finanças e agricultura. 
Moeda: Euro (símbolo €) 
PIB (nominal): US$ 1,815 trilhão (em 2015) 
PIB per capita: US$ 29.867 (em 2015) 
Taxa de crescimento do PIB: 0,8% (em 2015) 
Composição do PIB por setor da economia: serviços (74,2%), indús-
tria (23,6%) e agricultura (2,2%) - (estimativa 2015) 
Força de trabalho (estimativa 2015): 25,5 milhões de trabalhadores 
ativos 
Região mais industrializada: região norte 
Taxa de desemprego: 11,7% (em fevereiro de 2016) 
Investimentos: 18,9% do PIB (2015 estimativa) 
População abaixo da linha de pobreza: 0,2% (estimativa 2016) 
Dívida Pública: 129% do PIB (em 2015)
Dívida Externa: US$ 2,65 trilhões (em março de 2014) 
Taxa de Inflação: -0,2% (em março de 2016) 

Taxa de crescimento da produção industrial: 0,6% (estimativa 
2015) 
Principais produtos agropecuários produzidos: frutas, legumes, uva, 
batata, azeitonas, peixes, carnes, leite e derivados. 
Principais produtos industrializados produzidos: máquinas, equipa-
mentos, aço, ferro, tecidos, automóveis, alimentos processados, cerâmica 
e calçados. 
Principais produtos exportados: produtos de engenharia, tecidos, 
calçados, roupas, automóveis, máquinas de produção, produtos químicos, 
alimentos processados, azeite, bebidas (principalmente vinho), queijo. 
Principais produtos importados: produtos químicos, equipamentos de 
transporte, minerais, metais, alimentos, bebidas e tecidos. 
Principais parceiros económicos (exportação): Alemanha, França, 
Estados Unidos, Reino Unido e Espanha. 
Principais parceiros económicos (importação): Alemanha, França, 
China, Holanda e Espanha. 
Exportações (em 2015): US$ 454,6 bilhões Importações (em 2015): 
US$ 389,2 bilhões 
Resultado da balança comercial (em 2015): superávit de US$ 65,4 
bilhões
 

3. Retalhistas e Distribuidores Agroalimentares
     de Produtos Portugueses

Demar Alimentari SRL
Empresa de importação e distribuição para o mercado italiano de uma 
vasta oferta de especialidades alimentares, como molhos e condimentos, 

cereais, biscoitos, provenientes de vários países como o Canadá, França, 
Portugal, Grécia, Índia, entre outros. No âmbito das conservas 
destacam-se vários peixes importados de Portugal, como por exemplo o 
atum, a cavala ou as sardinhas, que posteriormente são enlatados em 
azeite/óleo italiano.

Morada: Via Agordat, 30-20127 Milão
Latitude: 45.5023177 | Longitude: 9.2339835 | Elevação: 128 m
Telefone: (0039) 02 28001929
Email: info@demaralimentari.it
Website: http://www.demaralimentari.it/

Boldrini
A empresa Boldrini dedica-se à importação e exportação de vinhos e 
especialidades alimentares, para oferecer às principais cadeias de retalho 
e lojas gourmet. Apesar de atribuir maior ênfase ao mercado espanhol, a 
Boldrini também importa produtos da Argentina, Portugal, Dinamarca, 
França, Alemanha e Irlanda, salientando-se a marca portuguesa de 
vinhos, espumantes e aguardentes Aliança. A empresa apresentou um 
volume de negócios em 2014 que oscila entre os dois e os cinco milhões 
de dólares e emprega cerca de nove colaboradores.

Morada: Avenue Alexandre Gustave Eiffel, 100 – 
Commercity P41 00148 Roma
Latitude: 41.806939 | Longitude: 12.336104 | Elevação: 5 m
Telefone: 0039 06 9110022
Email: info@demaralimentari.it
Website: http://www.boldrini.it/

La Dispensa di Célia
La Dispensa di Célia é um cantinho lusitano em Moncalieri que inclui mer-
cearia especializada, vinhos, cervejas e bebidas espirituosas.

Morada: Via Santa Croce, 33, 10024 Moncalieri TO, Itália 
Latitude: 45.0009926 | Longitude: 7.6886257 | Elevação: 244 m
Telefone: +39 347 264 6025
Facebook: https://www.facebook.com/ladispensadicelia/ 

Tre Pupazzi
O restaurante Tre Pupazzi foi fundado em 1950. Em 1988, Giuseppe 
Massa tornou-se proprietário do mesmo e em 1999 decidiu renovar um 
espaço num palácio do século XVI, situado numa zona antiga de Roma 
chamada “Borgo”. Em 2003, Carlo Massa, filho de Giuseppe Massa, e a 
sua esposa Fatima Afonso assumiram a gestão do espaço. Em 2010, 
Fatima Afonso introduziu a cozinha portuguesa no menu. À sexta e ao 
sábado estão disponíveis especialidades portuguesas, tanto ao almoço 
como ao jantar. Entre elas destacam-se a carne de porco à alentejana, o 
bitoque, o bacalhau à brás e o bacalhau com natas.

Morada: borgo pio 183 Rome 00193
Latitude: 41.9039759 | Longitude: 12.4577088 | Elevação: 19 m
Telefone: +39 06 6880 3220
Website: ristorantetrepupazzi.it/

Lisboa Vini
A enoteca Lisboa Vini propõe uma cuidadosa seleção de vinhos, especialmente 
italianos e portugueses. Pedro, o proprietário, também gosta de cuidar 
da seleção de bebidas espirituosas, incluindo o gin que importa de Portugal, 

o rum e o whisky. Além da enoteca, tem também o bar de vinhos Café 
Lisboa, onde pode saborear excelentes vinhos e cervejas portuguesas 
acompanhadas por um apetitoso aperitivo.

Morada: Via Kennedy 182 73019 Trepuzzi (LE) Italia
Latitude: 40.3983364 | Longitude: 18.0844599 | Elevação: 56 m
Telefone: +39 392 49 53 156 | +39 334 80 86
Email: info@lisbovini.it
Website: http://www.lisboavini.it/index.php

Sangi Shop
Enoteca online com oferta de vinhos portugueses.

Telefone: +39 081 014 0910
Email: info@sangishop.com
Website: www.sangishop.com/it/

Tannico.it
A Tannico.it é uma enoteca online com uma vasta seleção de vinhos 
portugueses.

Morada: Via Visconti di Modrone, 12 Milão, Itália
Latitude: 45.4645869 | Longitude: 9.1999981 | Elevação: 119 m
Telefone: 39028718 7750
Website: www.tannico.it/vini-portoghesi

Galli
Esta enoteca online apresenta uma seleção de vinhos portugueses inte-
ressante e muitas vezes organiza degustações.

Morada: VIA PISACANE 2 ang. Via Portici Ercolani 19,
de 60019 SENIGALLIA AN
Latitude: 43.7152932 | Longitude: 13.2150586 | Elevação: 7 m
Telefone: (+39) 071 63811
Email: info@gallienoteca.it
Website: http://www.gallienoteca.it

Alla Corte di Bacco
Alla Corte di Bacco é uma mercearia especializada com uma vasta seleção 
de vinhos italianos e internacionais, onde se incluem os vinhos portugueses.

Morada: Via Roma, 69 Gragnano, Nápoles, Itália 80054
Latitude: 40.6913538 | Longitude: 14.5164837 | Elevação: 119 m
Telefone: +39 081 8012787 ou +39 339 2816006
Website: www.allacortedibacco.com

4Sensi
4Sensi é uma pequena loja onde se pode adquirir vinhos, cervejas de 
qualidade e especialidades alimentares. Também vende produtos de 
agricultura orgânica e biodinâmica.

Morada: Via Canonica 9 20154 Milão
Telefone: 0249529486
Email: info@4sensi.it
Latitude: 45.4773262 | Longitude: 9.1767727 | Elevação: 123 m
Website: http://4sensi.it/it/
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Mapa de Retalhistas e Distribuidores Agroalimentares 
de Produtos Portugueses em Itália

Zona de Milão:
• Demar Alimentari SRL
• Tannico.it
• 4Sensi

Zona de Ancona:
• Galli Enoteca

Zona de Turim:
• La Dispensa di Célia

Zona de Lecce:
• Lisboa Vini

Zona de Roma:
• Boldrini
• Tre Pupazzi

Zona de Nápoles:
• Alla Corte di Bacco

Lecce

Ancona
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