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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 signi-
ficativo, 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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…………..
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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
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

173
145
167

178
150
175

 170
141
163

 2011 2012 2013  2014 2015
2016

jan/jul

Agroalimentar
Agrícolas

Alimentares

162
123
157              

169
132
161

171
140
163

39
48,0%

46
39,7%

36
63,1%

41
46,5%

44
41,2%

39
55,8%

 2010 2011 2012  2013 2014

Agroalimentar

Agrícolas

Alimentares

Posição
Quota %

Posição
Quota %

Posição
Quota %

40
46,0%

46
36,3%

34
64,0%   

42
44,3%

46
35,1%

38
61,0%

39
46,4%

47
36,6%

35
63,8%

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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41 054        
54 899                        
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1 858 933
493 701
284 613
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209 110
134 678
 128 831

70 179
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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 portu-
gueses 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

3,9
1,2

16,3
10,2
19,7
19,3

2,5
-3,5

-30,1
11,3
25,5
54,6
61,2

0,7
-8,3

-28,3

-19,7

11,7

-9,6
-1,7
-13
4,1

 3.081.430
396.253
211.787
123.183
116.330
116.550
100.872
107.856

74.607
98.886
71.202
34.584
48.331
63.881
66.848
43.378

41.423

36.889

49.387
21.493
39.768

1.217.922

5,7
2,9

19,4
8,3

18,8
7,5
5,8
6,2

-5,2
-0,5
33,8
16,5
35,2

7,8
22,4

4,9

-3,6

2,4

10,8
4,5
1,1
3,9       

 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. Países Baixos

Também conhecidos como Holanda, são uma nação constituinte do 
Reino dos Países Baixos localizada na Europa ocidental. O país é uma 
monarquia constitucional parlamentar democrática banhada pelo mar do 
Norte a norte e a oeste, que faz fronteira com a Bélgica a sul e com a 
Alemanha a leste. A capital é Amesterdão. 

Geograficamente, os Países Baixos são um país de baixa altitude, com 
cerca de 27% de sua área e 60% de sua população situados abaixo do 
nível do mar. Uma significativa parte de seu território foi obtida através 
da recuperação e preservação de terras através de um elaborado sistema 
de diques. 

Os Países Baixos são um país densamente povoado que é conhecido por 
seus moinhos de vento, tulipas, tamancos, cerâmica de Delft, queijo 
gouda, artistas visuais, bicicletas e, além disso, pelos valores tradicionais 
e virtudes civis, tais como a sua tolerância social, tendo-se tornado con-
hecido por sua política liberal em relação à homossexualidade, drogas, 
prostituição, eutanásia e aborto. É um dos países com melhor qualidade 
de vida do mundo, fator pelo qual possui um dos melhores Índices de 
Desenvolvimento Humano da Europa e do mundo, segmentado em sua 
forte política de assistência social e direitos considerados essenciais, 
como educação, saúde e segurança de qualidade, garantidos em nível 
máximo a seus habitantes. O país possui uma das economias capitalistas 
mais livres do mundo. 

Entre outras afiliações, o país é membro fundador da União Europeia 
(UE), da OTAN, da OCDE, da OMC e assinou o Protocolo de Quioto. Junto 

com a Bélgica e com o Luxemburgo, o país constitui a União Económica 
do Benelux. O país é palco de cinco tribunais internacionais: a Corte 
Permanente de Arbitragem, o Tribunal Internacional de Justiça, o Tribunal 
Penal Internacional para a antiga Jugoslávia, o Tribunal Penal Internac-
ional e o Tribunal Especial para o Líbano.

Entradas de Portugueses na Holanda
Em 2013 o número de entradas de portugueses na Holanda totaliza 
2.079, mais 1,4% do que em 2012. Em 2000 imigraram 1.009 portugueses 
para a Holanda, número que passou para 2.079 em 2013. Durante este 
período houve dois decréscimos e dois aumentos significativos. As entradas 
de portugueses diminuíram entre o ano 2004 e 2005 e aumentaram 
entre 2006 e 2008. Voltaram a decrescer nos anos 2009 e 2010, e 
cresceram novamente a partir do ano 2011. Em 2013 as entradas de 
portugueses representaram 1,5% das entradas totais na Holanda. Atualmente, 
a Holanda é o décimo país do mundo para onde mais portugueses emigram.
Em 2014 o número de portugueses emigrados na Holanda totaliza 
16.054, mais 3,7% do que em 2013. O número de portugueses emigrados 
na Holanda tem aumentado gradualmente desde o ano 2000, passando 
de 9.509, em 2000, para 16.054, em 2014. Em termos relativos, os 
portugueses são uma minoria entre os nascidos no estrangeiro a residir 
na Holanda, representando apenas 0,9% em 2014.

Dados da Economia dos Países Baixos

Principais setores económicos: indústria, finanças e turismo. 
PIB (nominal): US$ 738,4 bilhões (em 2015) 

PIB per capita: US$ 43.692 (em 2015) 
Posição no ranking económico mundial: 16º (em volume de PIB 
2015) Taxa de crescimento do PIB: 2% (em 2015) 
Composição do PIB por setor da economia: serviços (73,3%), indústria 
(24,2%) e agricultura (2,6%) - (estimativa 2015) 
Força de trabalho (estimativa 2015): 8,1 milhões de trabalhadores 
Taxa de desemprego: 6,6 % (4º trimestre de 2015) 
Investimentos: 17,2% do PIB (2015 estimativa) 
População abaixo da linha de pobreza: 8,4% (estimativa 2015) 
Dívida Pública: 65,1% do PIB (2015 - estimativa) 
Taxa de Inflação: 0,6% (março de 2016) 
Taxa de crescimento da produção industrial: 1% (estimativa 2015) 
Principais produtos agropecuários produzidos: grãos, batata, 
beterraba (principalmente para a produção de açúcar), frutas, legumes, 
carne bovina. 
Principais produtos industrializados produzidos: metalurgia e 
engenharia de produtos, máquinas e equipamentos elétricos e eletrónicos, 
produtos químicos, petróleo e derivados. 
Principais produtos exportados: máquinas, equipamentos, produtos 
químicos, alimentos industrializados 
Principais produtos importados: equipamentos de transporte, 
máquinas, produtos químicos e combustíveis. 
Principais parceiros económicos (exportação): Alemanha, Bélgica, 
França e Reino Unido. 
Principais parceiros económicos (importação): Alemanha, China, 
Bélgica e Estados Unidos. 
Exportações (em 2015): US$ 488,3 bilhões 
Importações (em 2015): US$ 404,6 bilhões 
Saldo da balança comercial (em 2015): superavit de US$ 83,7 bilhões 

Porto principal: Porto de Roterdão (um dos mais movimentados do mundo)
 

3. Retalhistas e Distribuidores Agroalimentares
     de Produtos Portugueses

Wijnimport Neves
O armazém Neves, situado na Holanda, é uma empresa importadora de 
produtos (alimentares e não alimentares) portugueses e brasileiros, para 
abastecimento de restaurantes e lojas. Iniciaram-se apenas com a 
importação do vinho, alargando depois a sua gama à comida enlatada, 
bebidas espirituosas, peixe seco e carnes, queijos, cerâmica e utensílios 
de cozinha. De salientar, que se apresentam como os representantes da 
marca portuguesa Sumol, na Holanda.

Morada: Zwanenburgerdijk 335 B, 1161 NN Zwanenburg, Holanda
Latitude: 52.384798 | Longitude: 4.7375531 | Elevação: 0 m
Pessoa de Contacto: Manuel Neves
Telefone: (0031) 653319837
Email: info@wijnimportneves.nl
Website: http://www.wijnimportneves.nl/

LPHZ
LPHZ é uma loja de produtos tipicamente portugueses na Holanda. De 
entre a vasta variedade de marcas portuguesas oferecida pela LPHZ 
destacam-se marcas como a Delta, a Knorr, a Royal, entre outras.
Morada: Zaandam, Holanda

Latitude: 52.4420399 | Longitude: 4.8291992 | Elevação: 0 m
Pessoa de Contacto: Manuel Neves
Telefone: (0031) 653319837
Email: lphz2013@gmail.com
Website: http://www.lojaportuguesanaholanda.com/

Caravela Delicatessen
A Caravela Delicatessen é uma loja gourmet que proporciona aos seus 
clientes uma vasta oferta de especialidades portuguesas, nomeadamen-
te vinhos, produtos biológicos, charcutaria, queijos, azeites, pastel de 
nata ou conservas. A sua atuação remete, então, para a importação de 
produtos tradicionais da cozinha portuguesa.

Morada: Rechtestraat 47-A, 6221EG Maastricht
Latitude: 50.8488314 | Longitude: 5.698472 | Elevação: 53 m
Telefone: (0031) 6 31 263 738
Website: http://www.caravela-delicatessen.nl/

Casa Bocage
A Casa Bocage é um local que apresenta um ambiente requintado, oferecendo 
uma vasta gama de especialidades portuguesas e brasileiras, num espaço 
gourmet que agrega uma mercearia, uma charcutaria e um café. De 
evidenciar que a Casa Bocage se assume importador oficial da melhor 
delicatessen e vinhos portugueses para os Países Baixos.

Morada: Haarlemmerstraat 111A, 1013 AG Amsterdam, Holanda
Latitude: 52.3807744 | Longitude: 4.8903884 | Elevação: 5 m
Telefone: (0031) 20 772 3458
Website: https://www.facebook.com/DailyPortugal/

A Loja Portugese Delicatessen
Espaço que revela um ambiente sofisticado e elegante, proporcionando 
aos seus clientes a fusão entre a gastronomia portuguesa e holandesa. A 
Loja Portugese Delicatessen oferece uma experiência única aos seus 
clientes, presenteando-os com uma vasta seleção, por exemplo, de azei-
tes, vinhos, geleias, doces e café. De salientar que o próprio espaço pos-
sibilita a degustação de várias iguarias confecionadas na loja e, ainda, o 
serviço de takeaway.

Morada: Hendrik Jacobszstraat 14 Amesterdam
Latitude: 52.3516188 | Longitude: 4.8600804 | Elevação: 7 m
Pessoa de Contacto: Erika Furtado, Tomaz Furtado, Jordi Pont
Telefone: (0031) 6 31952161
Email: info@alojaportugese.com
Website: https://www.facebook.com/alojaportugese/    ou    
   http://www.alojaportugese.com/

Paladar
Rui nasceu e cresceu na Nazaré, e foi lá que abriu um restaurante de 
especialidades com a sua mulher, Josephine. A cozinha portuguesa 
autêntica é uma paixão de toda a família. Após uma preparação cuidadosa 
e reformas substanciais, Rui e o filho João abriram Paladar, a primeira 
empresa de catering e takeaway portuguesa de Roterdão.

Morada: Nieuwe Binnenweg 145-A, 3014 GJ Rotterdam, Holanda
Latitude: 51.9151226 | Longitude: 4.465768 | Elevação: 4 m
Telefone: (0031) 10 225 1457
Email: info@paladar.nl
Website: http://www.paladar.nl/

De Portugees
Desde 2004 que De Portugees importa produtos artesanais autênticos 
diretamente de Portugal para a Holanda. Na loja online pode encontrar 
cerâmica pintada à mão do Alentejo, louça Bordallo Pinheiro, painéis de 
azulejos, vinho, conservas de peixe e patês, azeite, enchidos, queijos, e 
muitas outras coisas. A marca também está presente em exposições, 
feiras e outros eventos por toda a Holanda.

Morada: Dijksestraat 130, 5701 AP Helmond, Holanda 
Latitude: 51.4878003 | Longitude: 5.6674219 | Elevação: 17 m
Pessoa de Contacto: Carlos Guerra
Telefone: (0031) 492 529 278
Email: info@deportugees.nl
Website: http://www.deportugees-webshop.nl/ 

Restaurant Portugália
O Restaurant Portugália encontra-se no centro de Amesterdão desde o 
início dos anos 90 e passou para as mãos da família Oliveira em 2002. 
Amélia e António assumiram este desafio com entusiasmo e Amélia conseguiu 
assim realizar o seu sonho de gerir um restaurante a partir da cozinha. 
Nasceram em Portugal, mas residem na Holanda desde o início dos anos 
80. Contudo, todos os anos passados na Holanda não os tornaram menos 
portugueses. O objetivo do restaurente é tornar a cozinha portuguesa 
bem conhecida e representar Portugal da melhor maneira possível. No 
menu pode encontrar pratos típicos como as sardinhas assadas, os pastéis 
de bacalhau ou a carne de porco à alentejana.

Morada: Kerkstraat 35, 1017 GB Amsterdam, Holanda 
Latitude: 52.3657038 | Longitude: 4.8851944 | Elevação: 9 m
Telefone: (0031) 20 625 6490
Email: info@restaurantportugalia.nl
Website: www.restaurantportugalia.nl/

O Girassol
O Girassol é o restaurante português mais antigo da Holanda. Há mais de 
trinta anos que os seus clientes podem provar iguarias portuguesas, 
como as pataniscas de bacalhau, a carne de porco à alentejada e o bacalhau 
com natas. Em 1983, Wilma e Carlos Teixeira começaram a realizar o seu 
sonho que perdura até hoje. Em 2011, o restaurente foi renovado e 
modernizado, mas o seu caráter autêntico mantém-se.

Morada: Weesperzijde 135, 1091 ES Amsterdam, Holanda 
Telefone: (0031)20 692 3471
Latitude: 52.3496654 | Longitude: 4.9127636 | Elevação: 2 m
Website: http://girassol.nl/pt/ 

Casa Piri Piri
Casa Piri Piri é um acolhedor restaurante português localizado no centro 
de Zaandam. A especialidade do restaurante é o famoso frango com 
piripiri português, que pode acompanhar com vinhos portugueses. 
Também pode provar petiscos como os pastéis de bacalhau e os rissóis 
de camarão.

Website: http://www.casapiripiri.nl/ 
Morada: Noorderkerkstraat 8, 1501 NB Zaandam, Países Baixos 
Latitude: 52.4403028 | Longitude: 4.8266425 | Elevação: 3 m
Telefone: (0031) 75 635 2380
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cerca de 27% de sua área e 60% de sua população situados abaixo do 
nível do mar. Uma significativa parte de seu território foi obtida através 
da recuperação e preservação de terras através de um elaborado sistema 
de diques. 

Os Países Baixos são um país densamente povoado que é conhecido por 
seus moinhos de vento, tulipas, tamancos, cerâmica de Delft, queijo 
gouda, artistas visuais, bicicletas e, além disso, pelos valores tradicionais 
e virtudes civis, tais como a sua tolerância social, tendo-se tornado con-
hecido por sua política liberal em relação à homossexualidade, drogas, 
prostituição, eutanásia e aborto. É um dos países com melhor qualidade 
de vida do mundo, fator pelo qual possui um dos melhores Índices de 
Desenvolvimento Humano da Europa e do mundo, segmentado em sua 
forte política de assistência social e direitos considerados essenciais, 
como educação, saúde e segurança de qualidade, garantidos em nível 
máximo a seus habitantes. O país possui uma das economias capitalistas 
mais livres do mundo. 

Entre outras afiliações, o país é membro fundador da União Europeia 
(UE), da OTAN, da OCDE, da OMC e assinou o Protocolo de Quioto. Junto 

com a Bélgica e com o Luxemburgo, o país constitui a União Económica 
do Benelux. O país é palco de cinco tribunais internacionais: a Corte 
Permanente de Arbitragem, o Tribunal Internacional de Justiça, o Tribunal 
Penal Internacional para a antiga Jugoslávia, o Tribunal Penal Internac-
ional e o Tribunal Especial para o Líbano.

Entradas de Portugueses na Holanda
Em 2013 o número de entradas de portugueses na Holanda totaliza 
2.079, mais 1,4% do que em 2012. Em 2000 imigraram 1.009 portugueses 
para a Holanda, número que passou para 2.079 em 2013. Durante este 
período houve dois decréscimos e dois aumentos significativos. As entradas 
de portugueses diminuíram entre o ano 2004 e 2005 e aumentaram 
entre 2006 e 2008. Voltaram a decrescer nos anos 2009 e 2010, e 
cresceram novamente a partir do ano 2011. Em 2013 as entradas de 
portugueses representaram 1,5% das entradas totais na Holanda. Atualmente, 
a Holanda é o décimo país do mundo para onde mais portugueses emigram.
Em 2014 o número de portugueses emigrados na Holanda totaliza 
16.054, mais 3,7% do que em 2013. O número de portugueses emigrados 
na Holanda tem aumentado gradualmente desde o ano 2000, passando 
de 9.509, em 2000, para 16.054, em 2014. Em termos relativos, os 
portugueses são uma minoria entre os nascidos no estrangeiro a residir 
na Holanda, representando apenas 0,9% em 2014.

Dados da Economia dos Países Baixos

Principais setores económicos: indústria, finanças e turismo. 
PIB (nominal): US$ 738,4 bilhões (em 2015) 

PIB per capita: US$ 43.692 (em 2015) 
Posição no ranking económico mundial: 16º (em volume de PIB 
2015) Taxa de crescimento do PIB: 2% (em 2015) 
Composição do PIB por setor da economia: serviços (73,3%), indústria 
(24,2%) e agricultura (2,6%) - (estimativa 2015) 
Força de trabalho (estimativa 2015): 8,1 milhões de trabalhadores 
Taxa de desemprego: 6,6 % (4º trimestre de 2015) 
Investimentos: 17,2% do PIB (2015 estimativa) 
População abaixo da linha de pobreza: 8,4% (estimativa 2015) 
Dívida Pública: 65,1% do PIB (2015 - estimativa) 
Taxa de Inflação: 0,6% (março de 2016) 
Taxa de crescimento da produção industrial: 1% (estimativa 2015) 
Principais produtos agropecuários produzidos: grãos, batata, 
beterraba (principalmente para a produção de açúcar), frutas, legumes, 
carne bovina. 
Principais produtos industrializados produzidos: metalurgia e 
engenharia de produtos, máquinas e equipamentos elétricos e eletrónicos, 
produtos químicos, petróleo e derivados. 
Principais produtos exportados: máquinas, equipamentos, produtos 
químicos, alimentos industrializados 
Principais produtos importados: equipamentos de transporte, 
máquinas, produtos químicos e combustíveis. 
Principais parceiros económicos (exportação): Alemanha, Bélgica, 
França e Reino Unido. 
Principais parceiros económicos (importação): Alemanha, China, 
Bélgica e Estados Unidos. 
Exportações (em 2015): US$ 488,3 bilhões 
Importações (em 2015): US$ 404,6 bilhões 
Saldo da balança comercial (em 2015): superavit de US$ 83,7 bilhões 

Porto principal: Porto de Roterdão (um dos mais movimentados do mundo)
 

3. Retalhistas e Distribuidores Agroalimentares
     de Produtos Portugueses

Wijnimport Neves
O armazém Neves, situado na Holanda, é uma empresa importadora de 
produtos (alimentares e não alimentares) portugueses e brasileiros, para 
abastecimento de restaurantes e lojas. Iniciaram-se apenas com a 
importação do vinho, alargando depois a sua gama à comida enlatada, 
bebidas espirituosas, peixe seco e carnes, queijos, cerâmica e utensílios 
de cozinha. De salientar, que se apresentam como os representantes da 
marca portuguesa Sumol, na Holanda.

Morada: Zwanenburgerdijk 335 B, 1161 NN Zwanenburg, Holanda
Latitude: 52.384798 | Longitude: 4.7375531 | Elevação: 0 m
Pessoa de Contacto: Manuel Neves
Telefone: (0031) 653319837
Email: info@wijnimportneves.nl
Website: http://www.wijnimportneves.nl/

LPHZ
LPHZ é uma loja de produtos tipicamente portugueses na Holanda. De 
entre a vasta variedade de marcas portuguesas oferecida pela LPHZ 
destacam-se marcas como a Delta, a Knorr, a Royal, entre outras.
Morada: Zaandam, Holanda

Latitude: 52.4420399 | Longitude: 4.8291992 | Elevação: 0 m
Pessoa de Contacto: Manuel Neves
Telefone: (0031) 653319837
Email: lphz2013@gmail.com
Website: http://www.lojaportuguesanaholanda.com/

Caravela Delicatessen
A Caravela Delicatessen é uma loja gourmet que proporciona aos seus 
clientes uma vasta oferta de especialidades portuguesas, nomeadamen-
te vinhos, produtos biológicos, charcutaria, queijos, azeites, pastel de 
nata ou conservas. A sua atuação remete, então, para a importação de 
produtos tradicionais da cozinha portuguesa.

Morada: Rechtestraat 47-A, 6221EG Maastricht
Latitude: 50.8488314 | Longitude: 5.698472 | Elevação: 53 m
Telefone: (0031) 6 31 263 738
Website: http://www.caravela-delicatessen.nl/

Casa Bocage
A Casa Bocage é um local que apresenta um ambiente requintado, oferecendo 
uma vasta gama de especialidades portuguesas e brasileiras, num espaço 
gourmet que agrega uma mercearia, uma charcutaria e um café. De 
evidenciar que a Casa Bocage se assume importador oficial da melhor 
delicatessen e vinhos portugueses para os Países Baixos.

Morada: Haarlemmerstraat 111A, 1013 AG Amsterdam, Holanda
Latitude: 52.3807744 | Longitude: 4.8903884 | Elevação: 5 m
Telefone: (0031) 20 772 3458
Website: https://www.facebook.com/DailyPortugal/

A Loja Portugese Delicatessen
Espaço que revela um ambiente sofisticado e elegante, proporcionando 
aos seus clientes a fusão entre a gastronomia portuguesa e holandesa. A 
Loja Portugese Delicatessen oferece uma experiência única aos seus 
clientes, presenteando-os com uma vasta seleção, por exemplo, de azei-
tes, vinhos, geleias, doces e café. De salientar que o próprio espaço pos-
sibilita a degustação de várias iguarias confecionadas na loja e, ainda, o 
serviço de takeaway.

Morada: Hendrik Jacobszstraat 14 Amesterdam
Latitude: 52.3516188 | Longitude: 4.8600804 | Elevação: 7 m
Pessoa de Contacto: Erika Furtado, Tomaz Furtado, Jordi Pont
Telefone: (0031) 6 31952161
Email: info@alojaportugese.com
Website: https://www.facebook.com/alojaportugese/    ou    
   http://www.alojaportugese.com/

Paladar
Rui nasceu e cresceu na Nazaré, e foi lá que abriu um restaurante de 
especialidades com a sua mulher, Josephine. A cozinha portuguesa 
autêntica é uma paixão de toda a família. Após uma preparação cuidadosa 
e reformas substanciais, Rui e o filho João abriram Paladar, a primeira 
empresa de catering e takeaway portuguesa de Roterdão.

Morada: Nieuwe Binnenweg 145-A, 3014 GJ Rotterdam, Holanda
Latitude: 51.9151226 | Longitude: 4.465768 | Elevação: 4 m
Telefone: (0031) 10 225 1457
Email: info@paladar.nl
Website: http://www.paladar.nl/

De Portugees
Desde 2004 que De Portugees importa produtos artesanais autênticos 
diretamente de Portugal para a Holanda. Na loja online pode encontrar 
cerâmica pintada à mão do Alentejo, louça Bordallo Pinheiro, painéis de 
azulejos, vinho, conservas de peixe e patês, azeite, enchidos, queijos, e 
muitas outras coisas. A marca também está presente em exposições, 
feiras e outros eventos por toda a Holanda.

Morada: Dijksestraat 130, 5701 AP Helmond, Holanda 
Latitude: 51.4878003 | Longitude: 5.6674219 | Elevação: 17 m
Pessoa de Contacto: Carlos Guerra
Telefone: (0031) 492 529 278
Email: info@deportugees.nl
Website: http://www.deportugees-webshop.nl/ 

Restaurant Portugália
O Restaurant Portugália encontra-se no centro de Amesterdão desde o 
início dos anos 90 e passou para as mãos da família Oliveira em 2002. 
Amélia e António assumiram este desafio com entusiasmo e Amélia conseguiu 
assim realizar o seu sonho de gerir um restaurante a partir da cozinha. 
Nasceram em Portugal, mas residem na Holanda desde o início dos anos 
80. Contudo, todos os anos passados na Holanda não os tornaram menos 
portugueses. O objetivo do restaurente é tornar a cozinha portuguesa 
bem conhecida e representar Portugal da melhor maneira possível. No 
menu pode encontrar pratos típicos como as sardinhas assadas, os pastéis 
de bacalhau ou a carne de porco à alentejana.

Morada: Kerkstraat 35, 1017 GB Amsterdam, Holanda 
Latitude: 52.3657038 | Longitude: 4.8851944 | Elevação: 9 m
Telefone: (0031) 20 625 6490
Email: info@restaurantportugalia.nl
Website: www.restaurantportugalia.nl/

O Girassol
O Girassol é o restaurante português mais antigo da Holanda. Há mais de 
trinta anos que os seus clientes podem provar iguarias portuguesas, 
como as pataniscas de bacalhau, a carne de porco à alentejada e o bacalhau 
com natas. Em 1983, Wilma e Carlos Teixeira começaram a realizar o seu 
sonho que perdura até hoje. Em 2011, o restaurente foi renovado e 
modernizado, mas o seu caráter autêntico mantém-se.

Morada: Weesperzijde 135, 1091 ES Amsterdam, Holanda 
Telefone: (0031)20 692 3471
Latitude: 52.3496654 | Longitude: 4.9127636 | Elevação: 2 m
Website: http://girassol.nl/pt/ 

Casa Piri Piri
Casa Piri Piri é um acolhedor restaurante português localizado no centro 
de Zaandam. A especialidade do restaurante é o famoso frango com 
piripiri português, que pode acompanhar com vinhos portugueses. 
Também pode provar petiscos como os pastéis de bacalhau e os rissóis 
de camarão.

Website: http://www.casapiripiri.nl/ 
Morada: Noorderkerkstraat 8, 1501 NB Zaandam, Países Baixos 
Latitude: 52.4403028 | Longitude: 4.8266425 | Elevação: 3 m
Telefone: (0031) 75 635 2380
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2. Países Baixos

Também conhecidos como Holanda, são uma nação constituinte do 
Reino dos Países Baixos localizada na Europa ocidental. O país é uma 
monarquia constitucional parlamentar democrática banhada pelo mar do 
Norte a norte e a oeste, que faz fronteira com a Bélgica a sul e com a 
Alemanha a leste. A capital é Amesterdão. 

Geograficamente, os Países Baixos são um país de baixa altitude, com 
cerca de 27% de sua área e 60% de sua população situados abaixo do 
nível do mar. Uma significativa parte de seu território foi obtida através 
da recuperação e preservação de terras através de um elaborado sistema 
de diques. 

Os Países Baixos são um país densamente povoado que é conhecido por 
seus moinhos de vento, tulipas, tamancos, cerâmica de Delft, queijo 
gouda, artistas visuais, bicicletas e, além disso, pelos valores tradicionais 
e virtudes civis, tais como a sua tolerância social, tendo-se tornado con-
hecido por sua política liberal em relação à homossexualidade, drogas, 
prostituição, eutanásia e aborto. É um dos países com melhor qualidade 
de vida do mundo, fator pelo qual possui um dos melhores Índices de 
Desenvolvimento Humano da Europa e do mundo, segmentado em sua 
forte política de assistência social e direitos considerados essenciais, 
como educação, saúde e segurança de qualidade, garantidos em nível 
máximo a seus habitantes. O país possui uma das economias capitalistas 
mais livres do mundo. 

Entre outras afiliações, o país é membro fundador da União Europeia 
(UE), da OTAN, da OCDE, da OMC e assinou o Protocolo de Quioto. Junto 

com a Bélgica e com o Luxemburgo, o país constitui a União Económica 
do Benelux. O país é palco de cinco tribunais internacionais: a Corte 
Permanente de Arbitragem, o Tribunal Internacional de Justiça, o Tribunal 
Penal Internacional para a antiga Jugoslávia, o Tribunal Penal Internac-
ional e o Tribunal Especial para o Líbano.

Entradas de Portugueses na Holanda
Em 2013 o número de entradas de portugueses na Holanda totaliza 
2.079, mais 1,4% do que em 2012. Em 2000 imigraram 1.009 portugueses 
para a Holanda, número que passou para 2.079 em 2013. Durante este 
período houve dois decréscimos e dois aumentos significativos. As entradas 
de portugueses diminuíram entre o ano 2004 e 2005 e aumentaram 
entre 2006 e 2008. Voltaram a decrescer nos anos 2009 e 2010, e 
cresceram novamente a partir do ano 2011. Em 2013 as entradas de 
portugueses representaram 1,5% das entradas totais na Holanda. Atualmente, 
a Holanda é o décimo país do mundo para onde mais portugueses emigram.
Em 2014 o número de portugueses emigrados na Holanda totaliza 
16.054, mais 3,7% do que em 2013. O número de portugueses emigrados 
na Holanda tem aumentado gradualmente desde o ano 2000, passando 
de 9.509, em 2000, para 16.054, em 2014. Em termos relativos, os 
portugueses são uma minoria entre os nascidos no estrangeiro a residir 
na Holanda, representando apenas 0,9% em 2014.

Dados da Economia dos Países Baixos

Principais setores económicos: indústria, finanças e turismo. 
PIB (nominal): US$ 738,4 bilhões (em 2015) 

PIB per capita: US$ 43.692 (em 2015) 
Posição no ranking económico mundial: 16º (em volume de PIB 
2015) Taxa de crescimento do PIB: 2% (em 2015) 
Composição do PIB por setor da economia: serviços (73,3%), indústria 
(24,2%) e agricultura (2,6%) - (estimativa 2015) 
Força de trabalho (estimativa 2015): 8,1 milhões de trabalhadores 
Taxa de desemprego: 6,6 % (4º trimestre de 2015) 
Investimentos: 17,2% do PIB (2015 estimativa) 
População abaixo da linha de pobreza: 8,4% (estimativa 2015) 
Dívida Pública: 65,1% do PIB (2015 - estimativa) 
Taxa de Inflação: 0,6% (março de 2016) 
Taxa de crescimento da produção industrial: 1% (estimativa 2015) 
Principais produtos agropecuários produzidos: grãos, batata, 
beterraba (principalmente para a produção de açúcar), frutas, legumes, 
carne bovina. 
Principais produtos industrializados produzidos: metalurgia e 
engenharia de produtos, máquinas e equipamentos elétricos e eletrónicos, 
produtos químicos, petróleo e derivados. 
Principais produtos exportados: máquinas, equipamentos, produtos 
químicos, alimentos industrializados 
Principais produtos importados: equipamentos de transporte, 
máquinas, produtos químicos e combustíveis. 
Principais parceiros económicos (exportação): Alemanha, Bélgica, 
França e Reino Unido. 
Principais parceiros económicos (importação): Alemanha, China, 
Bélgica e Estados Unidos. 
Exportações (em 2015): US$ 488,3 bilhões 
Importações (em 2015): US$ 404,6 bilhões 
Saldo da balança comercial (em 2015): superavit de US$ 83,7 bilhões 

Porto principal: Porto de Roterdão (um dos mais movimentados do mundo)
 

3. Retalhistas e Distribuidores Agroalimentares
     de Produtos Portugueses

Wijnimport Neves
O armazém Neves, situado na Holanda, é uma empresa importadora de 
produtos (alimentares e não alimentares) portugueses e brasileiros, para 
abastecimento de restaurantes e lojas. Iniciaram-se apenas com a 
importação do vinho, alargando depois a sua gama à comida enlatada, 
bebidas espirituosas, peixe seco e carnes, queijos, cerâmica e utensílios 
de cozinha. De salientar, que se apresentam como os representantes da 
marca portuguesa Sumol, na Holanda.

Morada: Zwanenburgerdijk 335 B, 1161 NN Zwanenburg, Holanda
Latitude: 52.384798 | Longitude: 4.7375531 | Elevação: 0 m
Pessoa de Contacto: Manuel Neves
Telefone: (0031) 653319837
Email: info@wijnimportneves.nl
Website: http://www.wijnimportneves.nl/

LPHZ
LPHZ é uma loja de produtos tipicamente portugueses na Holanda. De 
entre a vasta variedade de marcas portuguesas oferecida pela LPHZ 
destacam-se marcas como a Delta, a Knorr, a Royal, entre outras.
Morada: Zaandam, Holanda

Latitude: 52.4420399 | Longitude: 4.8291992 | Elevação: 0 m
Pessoa de Contacto: Manuel Neves
Telefone: (0031) 653319837
Email: lphz2013@gmail.com
Website: http://www.lojaportuguesanaholanda.com/

Caravela Delicatessen
A Caravela Delicatessen é uma loja gourmet que proporciona aos seus 
clientes uma vasta oferta de especialidades portuguesas, nomeadamen-
te vinhos, produtos biológicos, charcutaria, queijos, azeites, pastel de 
nata ou conservas. A sua atuação remete, então, para a importação de 
produtos tradicionais da cozinha portuguesa.

Morada: Rechtestraat 47-A, 6221EG Maastricht
Latitude: 50.8488314 | Longitude: 5.698472 | Elevação: 53 m
Telefone: (0031) 6 31 263 738
Website: http://www.caravela-delicatessen.nl/

Casa Bocage
A Casa Bocage é um local que apresenta um ambiente requintado, oferecendo 
uma vasta gama de especialidades portuguesas e brasileiras, num espaço 
gourmet que agrega uma mercearia, uma charcutaria e um café. De 
evidenciar que a Casa Bocage se assume importador oficial da melhor 
delicatessen e vinhos portugueses para os Países Baixos.

Morada: Haarlemmerstraat 111A, 1013 AG Amsterdam, Holanda
Latitude: 52.3807744 | Longitude: 4.8903884 | Elevação: 5 m
Telefone: (0031) 20 772 3458
Website: https://www.facebook.com/DailyPortugal/

A Loja Portugese Delicatessen
Espaço que revela um ambiente sofisticado e elegante, proporcionando 
aos seus clientes a fusão entre a gastronomia portuguesa e holandesa. A 
Loja Portugese Delicatessen oferece uma experiência única aos seus 
clientes, presenteando-os com uma vasta seleção, por exemplo, de azei-
tes, vinhos, geleias, doces e café. De salientar que o próprio espaço pos-
sibilita a degustação de várias iguarias confecionadas na loja e, ainda, o 
serviço de takeaway.

Morada: Hendrik Jacobszstraat 14 Amesterdam
Latitude: 52.3516188 | Longitude: 4.8600804 | Elevação: 7 m
Pessoa de Contacto: Erika Furtado, Tomaz Furtado, Jordi Pont
Telefone: (0031) 6 31952161
Email: info@alojaportugese.com
Website: https://www.facebook.com/alojaportugese/    ou    
   http://www.alojaportugese.com/

Paladar
Rui nasceu e cresceu na Nazaré, e foi lá que abriu um restaurante de 
especialidades com a sua mulher, Josephine. A cozinha portuguesa 
autêntica é uma paixão de toda a família. Após uma preparação cuidadosa 
e reformas substanciais, Rui e o filho João abriram Paladar, a primeira 
empresa de catering e takeaway portuguesa de Roterdão.

Morada: Nieuwe Binnenweg 145-A, 3014 GJ Rotterdam, Holanda
Latitude: 51.9151226 | Longitude: 4.465768 | Elevação: 4 m
Telefone: (0031) 10 225 1457
Email: info@paladar.nl
Website: http://www.paladar.nl/

De Portugees
Desde 2004 que De Portugees importa produtos artesanais autênticos 
diretamente de Portugal para a Holanda. Na loja online pode encontrar 
cerâmica pintada à mão do Alentejo, louça Bordallo Pinheiro, painéis de 
azulejos, vinho, conservas de peixe e patês, azeite, enchidos, queijos, e 
muitas outras coisas. A marca também está presente em exposições, 
feiras e outros eventos por toda a Holanda.

Morada: Dijksestraat 130, 5701 AP Helmond, Holanda 
Latitude: 51.4878003 | Longitude: 5.6674219 | Elevação: 17 m
Pessoa de Contacto: Carlos Guerra
Telefone: (0031) 492 529 278
Email: info@deportugees.nl
Website: http://www.deportugees-webshop.nl/ 

Restaurant Portugália
O Restaurant Portugália encontra-se no centro de Amesterdão desde o 
início dos anos 90 e passou para as mãos da família Oliveira em 2002. 
Amélia e António assumiram este desafio com entusiasmo e Amélia conseguiu 
assim realizar o seu sonho de gerir um restaurante a partir da cozinha. 
Nasceram em Portugal, mas residem na Holanda desde o início dos anos 
80. Contudo, todos os anos passados na Holanda não os tornaram menos 
portugueses. O objetivo do restaurente é tornar a cozinha portuguesa 
bem conhecida e representar Portugal da melhor maneira possível. No 
menu pode encontrar pratos típicos como as sardinhas assadas, os pastéis 
de bacalhau ou a carne de porco à alentejana.

Morada: Kerkstraat 35, 1017 GB Amsterdam, Holanda 
Latitude: 52.3657038 | Longitude: 4.8851944 | Elevação: 9 m
Telefone: (0031) 20 625 6490
Email: info@restaurantportugalia.nl
Website: www.restaurantportugalia.nl/

O Girassol
O Girassol é o restaurante português mais antigo da Holanda. Há mais de 
trinta anos que os seus clientes podem provar iguarias portuguesas, 
como as pataniscas de bacalhau, a carne de porco à alentejada e o bacalhau 
com natas. Em 1983, Wilma e Carlos Teixeira começaram a realizar o seu 
sonho que perdura até hoje. Em 2011, o restaurente foi renovado e 
modernizado, mas o seu caráter autêntico mantém-se.

Morada: Weesperzijde 135, 1091 ES Amsterdam, Holanda 
Telefone: (0031)20 692 3471
Latitude: 52.3496654 | Longitude: 4.9127636 | Elevação: 2 m
Website: http://girassol.nl/pt/ 

Casa Piri Piri
Casa Piri Piri é um acolhedor restaurante português localizado no centro 
de Zaandam. A especialidade do restaurante é o famoso frango com 
piripiri português, que pode acompanhar com vinhos portugueses. 
Também pode provar petiscos como os pastéis de bacalhau e os rissóis 
de camarão.

Website: http://www.casapiripiri.nl/ 
Morada: Noorderkerkstraat 8, 1501 NB Zaandam, Países Baixos 
Latitude: 52.4403028 | Longitude: 4.8266425 | Elevação: 3 m
Telefone: (0031) 75 635 2380
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2. Países Baixos

Também conhecidos como Holanda, são uma nação constituinte do 
Reino dos Países Baixos localizada na Europa ocidental. O país é uma 
monarquia constitucional parlamentar democrática banhada pelo mar do 
Norte a norte e a oeste, que faz fronteira com a Bélgica a sul e com a 
Alemanha a leste. A capital é Amesterdão. 

Geograficamente, os Países Baixos são um país de baixa altitude, com 
cerca de 27% de sua área e 60% de sua população situados abaixo do 
nível do mar. Uma significativa parte de seu território foi obtida através 
da recuperação e preservação de terras através de um elaborado sistema 
de diques. 

Os Países Baixos são um país densamente povoado que é conhecido por 
seus moinhos de vento, tulipas, tamancos, cerâmica de Delft, queijo 
gouda, artistas visuais, bicicletas e, além disso, pelos valores tradicionais 
e virtudes civis, tais como a sua tolerância social, tendo-se tornado con-
hecido por sua política liberal em relação à homossexualidade, drogas, 
prostituição, eutanásia e aborto. É um dos países com melhor qualidade 
de vida do mundo, fator pelo qual possui um dos melhores Índices de 
Desenvolvimento Humano da Europa e do mundo, segmentado em sua 
forte política de assistência social e direitos considerados essenciais, 
como educação, saúde e segurança de qualidade, garantidos em nível 
máximo a seus habitantes. O país possui uma das economias capitalistas 
mais livres do mundo. 

Entre outras afiliações, o país é membro fundador da União Europeia 
(UE), da OTAN, da OCDE, da OMC e assinou o Protocolo de Quioto. Junto 

com a Bélgica e com o Luxemburgo, o país constitui a União Económica 
do Benelux. O país é palco de cinco tribunais internacionais: a Corte 
Permanente de Arbitragem, o Tribunal Internacional de Justiça, o Tribunal 
Penal Internacional para a antiga Jugoslávia, o Tribunal Penal Internac-
ional e o Tribunal Especial para o Líbano.

Entradas de Portugueses na Holanda
Em 2013 o número de entradas de portugueses na Holanda totaliza 
2.079, mais 1,4% do que em 2012. Em 2000 imigraram 1.009 portugueses 
para a Holanda, número que passou para 2.079 em 2013. Durante este 
período houve dois decréscimos e dois aumentos significativos. As entradas 
de portugueses diminuíram entre o ano 2004 e 2005 e aumentaram 
entre 2006 e 2008. Voltaram a decrescer nos anos 2009 e 2010, e 
cresceram novamente a partir do ano 2011. Em 2013 as entradas de 
portugueses representaram 1,5% das entradas totais na Holanda. Atualmente, 
a Holanda é o décimo país do mundo para onde mais portugueses emigram.
Em 2014 o número de portugueses emigrados na Holanda totaliza 
16.054, mais 3,7% do que em 2013. O número de portugueses emigrados 
na Holanda tem aumentado gradualmente desde o ano 2000, passando 
de 9.509, em 2000, para 16.054, em 2014. Em termos relativos, os 
portugueses são uma minoria entre os nascidos no estrangeiro a residir 
na Holanda, representando apenas 0,9% em 2014.

Dados da Economia dos Países Baixos

Principais setores económicos: indústria, finanças e turismo. 
PIB (nominal): US$ 738,4 bilhões (em 2015) 

PIB per capita: US$ 43.692 (em 2015) 
Posição no ranking económico mundial: 16º (em volume de PIB 
2015) Taxa de crescimento do PIB: 2% (em 2015) 
Composição do PIB por setor da economia: serviços (73,3%), indústria 
(24,2%) e agricultura (2,6%) - (estimativa 2015) 
Força de trabalho (estimativa 2015): 8,1 milhões de trabalhadores 
Taxa de desemprego: 6,6 % (4º trimestre de 2015) 
Investimentos: 17,2% do PIB (2015 estimativa) 
População abaixo da linha de pobreza: 8,4% (estimativa 2015) 
Dívida Pública: 65,1% do PIB (2015 - estimativa) 
Taxa de Inflação: 0,6% (março de 2016) 
Taxa de crescimento da produção industrial: 1% (estimativa 2015) 
Principais produtos agropecuários produzidos: grãos, batata, 
beterraba (principalmente para a produção de açúcar), frutas, legumes, 
carne bovina. 
Principais produtos industrializados produzidos: metalurgia e 
engenharia de produtos, máquinas e equipamentos elétricos e eletrónicos, 
produtos químicos, petróleo e derivados. 
Principais produtos exportados: máquinas, equipamentos, produtos 
químicos, alimentos industrializados 
Principais produtos importados: equipamentos de transporte, 
máquinas, produtos químicos e combustíveis. 
Principais parceiros económicos (exportação): Alemanha, Bélgica, 
França e Reino Unido. 
Principais parceiros económicos (importação): Alemanha, China, 
Bélgica e Estados Unidos. 
Exportações (em 2015): US$ 488,3 bilhões 
Importações (em 2015): US$ 404,6 bilhões 
Saldo da balança comercial (em 2015): superavit de US$ 83,7 bilhões 

Porto principal: Porto de Roterdão (um dos mais movimentados do mundo)
 

3. Retalhistas e Distribuidores Agroalimentares
     de Produtos Portugueses

Wijnimport Neves
O armazém Neves, situado na Holanda, é uma empresa importadora de 
produtos (alimentares e não alimentares) portugueses e brasileiros, para 
abastecimento de restaurantes e lojas. Iniciaram-se apenas com a 
importação do vinho, alargando depois a sua gama à comida enlatada, 
bebidas espirituosas, peixe seco e carnes, queijos, cerâmica e utensílios 
de cozinha. De salientar, que se apresentam como os representantes da 
marca portuguesa Sumol, na Holanda.

Morada: Zwanenburgerdijk 335 B, 1161 NN Zwanenburg, Holanda
Latitude: 52.384798 | Longitude: 4.7375531 | Elevação: 0 m
Pessoa de Contacto: Manuel Neves
Telefone: (0031) 653319837
Email: info@wijnimportneves.nl
Website: http://www.wijnimportneves.nl/

LPHZ
LPHZ é uma loja de produtos tipicamente portugueses na Holanda. De 
entre a vasta variedade de marcas portuguesas oferecida pela LPHZ 
destacam-se marcas como a Delta, a Knorr, a Royal, entre outras.
Morada: Zaandam, Holanda

Latitude: 52.4420399 | Longitude: 4.8291992 | Elevação: 0 m
Pessoa de Contacto: Manuel Neves
Telefone: (0031) 653319837
Email: lphz2013@gmail.com
Website: http://www.lojaportuguesanaholanda.com/

Caravela Delicatessen
A Caravela Delicatessen é uma loja gourmet que proporciona aos seus 
clientes uma vasta oferta de especialidades portuguesas, nomeadamen-
te vinhos, produtos biológicos, charcutaria, queijos, azeites, pastel de 
nata ou conservas. A sua atuação remete, então, para a importação de 
produtos tradicionais da cozinha portuguesa.

Morada: Rechtestraat 47-A, 6221EG Maastricht
Latitude: 50.8488314 | Longitude: 5.698472 | Elevação: 53 m
Telefone: (0031) 6 31 263 738
Website: http://www.caravela-delicatessen.nl/

Casa Bocage
A Casa Bocage é um local que apresenta um ambiente requintado, oferecendo 
uma vasta gama de especialidades portuguesas e brasileiras, num espaço 
gourmet que agrega uma mercearia, uma charcutaria e um café. De 
evidenciar que a Casa Bocage se assume importador oficial da melhor 
delicatessen e vinhos portugueses para os Países Baixos.

Morada: Haarlemmerstraat 111A, 1013 AG Amsterdam, Holanda
Latitude: 52.3807744 | Longitude: 4.8903884 | Elevação: 5 m
Telefone: (0031) 20 772 3458
Website: https://www.facebook.com/DailyPortugal/

A Loja Portugese Delicatessen
Espaço que revela um ambiente sofisticado e elegante, proporcionando 
aos seus clientes a fusão entre a gastronomia portuguesa e holandesa. A 
Loja Portugese Delicatessen oferece uma experiência única aos seus 
clientes, presenteando-os com uma vasta seleção, por exemplo, de azei-
tes, vinhos, geleias, doces e café. De salientar que o próprio espaço pos-
sibilita a degustação de várias iguarias confecionadas na loja e, ainda, o 
serviço de takeaway.

Morada: Hendrik Jacobszstraat 14 Amesterdam
Latitude: 52.3516188 | Longitude: 4.8600804 | Elevação: 7 m
Pessoa de Contacto: Erika Furtado, Tomaz Furtado, Jordi Pont
Telefone: (0031) 6 31952161
Email: info@alojaportugese.com
Website: https://www.facebook.com/alojaportugese/    ou    
   http://www.alojaportugese.com/

Paladar
Rui nasceu e cresceu na Nazaré, e foi lá que abriu um restaurante de 
especialidades com a sua mulher, Josephine. A cozinha portuguesa 
autêntica é uma paixão de toda a família. Após uma preparação cuidadosa 
e reformas substanciais, Rui e o filho João abriram Paladar, a primeira 
empresa de catering e takeaway portuguesa de Roterdão.

Morada: Nieuwe Binnenweg 145-A, 3014 GJ Rotterdam, Holanda
Latitude: 51.9151226 | Longitude: 4.465768 | Elevação: 4 m
Telefone: (0031) 10 225 1457
Email: info@paladar.nl
Website: http://www.paladar.nl/

De Portugees
Desde 2004 que De Portugees importa produtos artesanais autênticos 
diretamente de Portugal para a Holanda. Na loja online pode encontrar 
cerâmica pintada à mão do Alentejo, louça Bordallo Pinheiro, painéis de 
azulejos, vinho, conservas de peixe e patês, azeite, enchidos, queijos, e 
muitas outras coisas. A marca também está presente em exposições, 
feiras e outros eventos por toda a Holanda.

Morada: Dijksestraat 130, 5701 AP Helmond, Holanda 
Latitude: 51.4878003 | Longitude: 5.6674219 | Elevação: 17 m
Pessoa de Contacto: Carlos Guerra
Telefone: (0031) 492 529 278
Email: info@deportugees.nl
Website: http://www.deportugees-webshop.nl/ 

Restaurant Portugália
O Restaurant Portugália encontra-se no centro de Amesterdão desde o 
início dos anos 90 e passou para as mãos da família Oliveira em 2002. 
Amélia e António assumiram este desafio com entusiasmo e Amélia conseguiu 
assim realizar o seu sonho de gerir um restaurante a partir da cozinha. 
Nasceram em Portugal, mas residem na Holanda desde o início dos anos 
80. Contudo, todos os anos passados na Holanda não os tornaram menos 
portugueses. O objetivo do restaurente é tornar a cozinha portuguesa 
bem conhecida e representar Portugal da melhor maneira possível. No 
menu pode encontrar pratos típicos como as sardinhas assadas, os pastéis 
de bacalhau ou a carne de porco à alentejana.

Morada: Kerkstraat 35, 1017 GB Amsterdam, Holanda 
Latitude: 52.3657038 | Longitude: 4.8851944 | Elevação: 9 m
Telefone: (0031) 20 625 6490
Email: info@restaurantportugalia.nl
Website: www.restaurantportugalia.nl/

O Girassol
O Girassol é o restaurante português mais antigo da Holanda. Há mais de 
trinta anos que os seus clientes podem provar iguarias portuguesas, 
como as pataniscas de bacalhau, a carne de porco à alentejada e o bacalhau 
com natas. Em 1983, Wilma e Carlos Teixeira começaram a realizar o seu 
sonho que perdura até hoje. Em 2011, o restaurente foi renovado e 
modernizado, mas o seu caráter autêntico mantém-se.

Morada: Weesperzijde 135, 1091 ES Amsterdam, Holanda 
Telefone: (0031)20 692 3471
Latitude: 52.3496654 | Longitude: 4.9127636 | Elevação: 2 m
Website: http://girassol.nl/pt/ 

Casa Piri Piri
Casa Piri Piri é um acolhedor restaurante português localizado no centro 
de Zaandam. A especialidade do restaurante é o famoso frango com 
piripiri português, que pode acompanhar com vinhos portugueses. 
Também pode provar petiscos como os pastéis de bacalhau e os rissóis 
de camarão.

Website: http://www.casapiripiri.nl/ 
Morada: Noorderkerkstraat 8, 1501 NB Zaandam, Países Baixos 
Latitude: 52.4403028 | Longitude: 4.8266425 | Elevação: 3 m
Telefone: (0031) 75 635 2380
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2. Países Baixos

Também conhecidos como Holanda, são uma nação constituinte do 
Reino dos Países Baixos localizada na Europa ocidental. O país é uma 
monarquia constitucional parlamentar democrática banhada pelo mar do 
Norte a norte e a oeste, que faz fronteira com a Bélgica a sul e com a 
Alemanha a leste. A capital é Amesterdão. 

Geograficamente, os Países Baixos são um país de baixa altitude, com 
cerca de 27% de sua área e 60% de sua população situados abaixo do 
nível do mar. Uma significativa parte de seu território foi obtida através 
da recuperação e preservação de terras através de um elaborado sistema 
de diques. 

Os Países Baixos são um país densamente povoado que é conhecido por 
seus moinhos de vento, tulipas, tamancos, cerâmica de Delft, queijo 
gouda, artistas visuais, bicicletas e, além disso, pelos valores tradicionais 
e virtudes civis, tais como a sua tolerância social, tendo-se tornado con-
hecido por sua política liberal em relação à homossexualidade, drogas, 
prostituição, eutanásia e aborto. É um dos países com melhor qualidade 
de vida do mundo, fator pelo qual possui um dos melhores Índices de 
Desenvolvimento Humano da Europa e do mundo, segmentado em sua 
forte política de assistência social e direitos considerados essenciais, 
como educação, saúde e segurança de qualidade, garantidos em nível 
máximo a seus habitantes. O país possui uma das economias capitalistas 
mais livres do mundo. 

Entre outras afiliações, o país é membro fundador da União Europeia 
(UE), da OTAN, da OCDE, da OMC e assinou o Protocolo de Quioto. Junto 

com a Bélgica e com o Luxemburgo, o país constitui a União Económica 
do Benelux. O país é palco de cinco tribunais internacionais: a Corte 
Permanente de Arbitragem, o Tribunal Internacional de Justiça, o Tribunal 
Penal Internacional para a antiga Jugoslávia, o Tribunal Penal Internac-
ional e o Tribunal Especial para o Líbano.

Entradas de Portugueses na Holanda
Em 2013 o número de entradas de portugueses na Holanda totaliza 
2.079, mais 1,4% do que em 2012. Em 2000 imigraram 1.009 portugueses 
para a Holanda, número que passou para 2.079 em 2013. Durante este 
período houve dois decréscimos e dois aumentos significativos. As entradas 
de portugueses diminuíram entre o ano 2004 e 2005 e aumentaram 
entre 2006 e 2008. Voltaram a decrescer nos anos 2009 e 2010, e 
cresceram novamente a partir do ano 2011. Em 2013 as entradas de 
portugueses representaram 1,5% das entradas totais na Holanda. Atualmente, 
a Holanda é o décimo país do mundo para onde mais portugueses emigram.
Em 2014 o número de portugueses emigrados na Holanda totaliza 
16.054, mais 3,7% do que em 2013. O número de portugueses emigrados 
na Holanda tem aumentado gradualmente desde o ano 2000, passando 
de 9.509, em 2000, para 16.054, em 2014. Em termos relativos, os 
portugueses são uma minoria entre os nascidos no estrangeiro a residir 
na Holanda, representando apenas 0,9% em 2014.

Dados da Economia dos Países Baixos

Principais setores económicos: indústria, finanças e turismo. 
PIB (nominal): US$ 738,4 bilhões (em 2015) 

PIB per capita: US$ 43.692 (em 2015) 
Posição no ranking económico mundial: 16º (em volume de PIB 
2015) Taxa de crescimento do PIB: 2% (em 2015) 
Composição do PIB por setor da economia: serviços (73,3%), indústria 
(24,2%) e agricultura (2,6%) - (estimativa 2015) 
Força de trabalho (estimativa 2015): 8,1 milhões de trabalhadores 
Taxa de desemprego: 6,6 % (4º trimestre de 2015) 
Investimentos: 17,2% do PIB (2015 estimativa) 
População abaixo da linha de pobreza: 8,4% (estimativa 2015) 
Dívida Pública: 65,1% do PIB (2015 - estimativa) 
Taxa de Inflação: 0,6% (março de 2016) 
Taxa de crescimento da produção industrial: 1% (estimativa 2015) 
Principais produtos agropecuários produzidos: grãos, batata, 
beterraba (principalmente para a produção de açúcar), frutas, legumes, 
carne bovina. 
Principais produtos industrializados produzidos: metalurgia e 
engenharia de produtos, máquinas e equipamentos elétricos e eletrónicos, 
produtos químicos, petróleo e derivados. 
Principais produtos exportados: máquinas, equipamentos, produtos 
químicos, alimentos industrializados 
Principais produtos importados: equipamentos de transporte, 
máquinas, produtos químicos e combustíveis. 
Principais parceiros económicos (exportação): Alemanha, Bélgica, 
França e Reino Unido. 
Principais parceiros económicos (importação): Alemanha, China, 
Bélgica e Estados Unidos. 
Exportações (em 2015): US$ 488,3 bilhões 
Importações (em 2015): US$ 404,6 bilhões 
Saldo da balança comercial (em 2015): superavit de US$ 83,7 bilhões 

Porto principal: Porto de Roterdão (um dos mais movimentados do mundo)
 

3. Retalhistas e Distribuidores Agroalimentares
     de Produtos Portugueses

Wijnimport Neves
O armazém Neves, situado na Holanda, é uma empresa importadora de 
produtos (alimentares e não alimentares) portugueses e brasileiros, para 
abastecimento de restaurantes e lojas. Iniciaram-se apenas com a 
importação do vinho, alargando depois a sua gama à comida enlatada, 
bebidas espirituosas, peixe seco e carnes, queijos, cerâmica e utensílios 
de cozinha. De salientar, que se apresentam como os representantes da 
marca portuguesa Sumol, na Holanda.

Morada: Zwanenburgerdijk 335 B, 1161 NN Zwanenburg, Holanda
Latitude: 52.384798 | Longitude: 4.7375531 | Elevação: 0 m
Pessoa de Contacto: Manuel Neves
Telefone: (0031) 653319837
Email: info@wijnimportneves.nl
Website: http://www.wijnimportneves.nl/

LPHZ
LPHZ é uma loja de produtos tipicamente portugueses na Holanda. De 
entre a vasta variedade de marcas portuguesas oferecida pela LPHZ 
destacam-se marcas como a Delta, a Knorr, a Royal, entre outras.
Morada: Zaandam, Holanda

Latitude: 52.4420399 | Longitude: 4.8291992 | Elevação: 0 m
Pessoa de Contacto: Manuel Neves
Telefone: (0031) 653319837
Email: lphz2013@gmail.com
Website: http://www.lojaportuguesanaholanda.com/

Caravela Delicatessen
A Caravela Delicatessen é uma loja gourmet que proporciona aos seus 
clientes uma vasta oferta de especialidades portuguesas, nomeadamen-
te vinhos, produtos biológicos, charcutaria, queijos, azeites, pastel de 
nata ou conservas. A sua atuação remete, então, para a importação de 
produtos tradicionais da cozinha portuguesa.

Morada: Rechtestraat 47-A, 6221EG Maastricht
Latitude: 50.8488314 | Longitude: 5.698472 | Elevação: 53 m
Telefone: (0031) 6 31 263 738
Website: http://www.caravela-delicatessen.nl/

Casa Bocage
A Casa Bocage é um local que apresenta um ambiente requintado, oferecendo 
uma vasta gama de especialidades portuguesas e brasileiras, num espaço 
gourmet que agrega uma mercearia, uma charcutaria e um café. De 
evidenciar que a Casa Bocage se assume importador oficial da melhor 
delicatessen e vinhos portugueses para os Países Baixos.

Morada: Haarlemmerstraat 111A, 1013 AG Amsterdam, Holanda
Latitude: 52.3807744 | Longitude: 4.8903884 | Elevação: 5 m
Telefone: (0031) 20 772 3458
Website: https://www.facebook.com/DailyPortugal/

A Loja Portugese Delicatessen
Espaço que revela um ambiente sofisticado e elegante, proporcionando 
aos seus clientes a fusão entre a gastronomia portuguesa e holandesa. A 
Loja Portugese Delicatessen oferece uma experiência única aos seus 
clientes, presenteando-os com uma vasta seleção, por exemplo, de azei-
tes, vinhos, geleias, doces e café. De salientar que o próprio espaço pos-
sibilita a degustação de várias iguarias confecionadas na loja e, ainda, o 
serviço de takeaway.

Morada: Hendrik Jacobszstraat 14 Amesterdam
Latitude: 52.3516188 | Longitude: 4.8600804 | Elevação: 7 m
Pessoa de Contacto: Erika Furtado, Tomaz Furtado, Jordi Pont
Telefone: (0031) 6 31952161
Email: info@alojaportugese.com
Website: https://www.facebook.com/alojaportugese/    ou    
   http://www.alojaportugese.com/

Paladar
Rui nasceu e cresceu na Nazaré, e foi lá que abriu um restaurante de 
especialidades com a sua mulher, Josephine. A cozinha portuguesa 
autêntica é uma paixão de toda a família. Após uma preparação cuidadosa 
e reformas substanciais, Rui e o filho João abriram Paladar, a primeira 
empresa de catering e takeaway portuguesa de Roterdão.

Morada: Nieuwe Binnenweg 145-A, 3014 GJ Rotterdam, Holanda
Latitude: 51.9151226 | Longitude: 4.465768 | Elevação: 4 m
Telefone: (0031) 10 225 1457
Email: info@paladar.nl
Website: http://www.paladar.nl/

De Portugees
Desde 2004 que De Portugees importa produtos artesanais autênticos 
diretamente de Portugal para a Holanda. Na loja online pode encontrar 
cerâmica pintada à mão do Alentejo, louça Bordallo Pinheiro, painéis de 
azulejos, vinho, conservas de peixe e patês, azeite, enchidos, queijos, e 
muitas outras coisas. A marca também está presente em exposições, 
feiras e outros eventos por toda a Holanda.

Morada: Dijksestraat 130, 5701 AP Helmond, Holanda 
Latitude: 51.4878003 | Longitude: 5.6674219 | Elevação: 17 m
Pessoa de Contacto: Carlos Guerra
Telefone: (0031) 492 529 278
Email: info@deportugees.nl
Website: http://www.deportugees-webshop.nl/ 

Restaurant Portugália
O Restaurant Portugália encontra-se no centro de Amesterdão desde o 
início dos anos 90 e passou para as mãos da família Oliveira em 2002. 
Amélia e António assumiram este desafio com entusiasmo e Amélia conseguiu 
assim realizar o seu sonho de gerir um restaurante a partir da cozinha. 
Nasceram em Portugal, mas residem na Holanda desde o início dos anos 
80. Contudo, todos os anos passados na Holanda não os tornaram menos 
portugueses. O objetivo do restaurente é tornar a cozinha portuguesa 
bem conhecida e representar Portugal da melhor maneira possível. No 
menu pode encontrar pratos típicos como as sardinhas assadas, os pastéis 
de bacalhau ou a carne de porco à alentejana.

Morada: Kerkstraat 35, 1017 GB Amsterdam, Holanda 
Latitude: 52.3657038 | Longitude: 4.8851944 | Elevação: 9 m
Telefone: (0031) 20 625 6490
Email: info@restaurantportugalia.nl
Website: www.restaurantportugalia.nl/

O Girassol
O Girassol é o restaurante português mais antigo da Holanda. Há mais de 
trinta anos que os seus clientes podem provar iguarias portuguesas, 
como as pataniscas de bacalhau, a carne de porco à alentejada e o bacalhau 
com natas. Em 1983, Wilma e Carlos Teixeira começaram a realizar o seu 
sonho que perdura até hoje. Em 2011, o restaurente foi renovado e 
modernizado, mas o seu caráter autêntico mantém-se.

Morada: Weesperzijde 135, 1091 ES Amsterdam, Holanda 
Telefone: (0031)20 692 3471
Latitude: 52.3496654 | Longitude: 4.9127636 | Elevação: 2 m
Website: http://girassol.nl/pt/ 

Casa Piri Piri
Casa Piri Piri é um acolhedor restaurante português localizado no centro 
de Zaandam. A especialidade do restaurante é o famoso frango com 
piripiri português, que pode acompanhar com vinhos portugueses. 
Também pode provar petiscos como os pastéis de bacalhau e os rissóis 
de camarão.
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Website: http://www.casapiripiri.nl/ 
Morada: Noorderkerkstraat 8, 1501 NB Zaandam, Países Baixos 
Latitude: 52.4403028 | Longitude: 4.8266425 | Elevação: 3 m
Telefone: (0031) 75 635 2380
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Mapa de Retalhistas e Distribuidores Agroalimentares 
de Produtos Portugueses nos Países Baixos

Zona de Amesterdão/Zaandam:
• Wijnimport Neves
• Casa Bocage
• A Loja Portugese Delicatessen
• Restaurant Portugália
• Girassol
• LPHZ
• Casa Piri Piri

Zona de Roterdão:
• Paladar

Zona de Helmond:
• De Portugees

Zona de Maastricht:
• Caravela Delicatessen
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