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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 impor-
tações se situou, nos últimos três anos, nos 15-16% (entre 
2011-2013).
  
Podemos verificar que o número de volume de exportação nos 
mercados de exportação portuguesa tem vindo a aumentar desde 
2011. Sendo os três mercados mais importantes a nível mundial 
Espanha, Angola e França entre 2011 e 2015.
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Principais mercados de destino das exportações agroalimentares portuguesas

Fonte: AICEP
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167 418
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149 975
123 742
108 247
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83 696
61 324
50 509
38 363
36 145
22 329
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37 932
 22 631
…………..
20 669

Clientes da Fileira
Agroalimentar

(Milhares de Euros)
 2011 2014 2015

Var %a

15/11
Var %b

15/14
2016

jan/jul

Espanha
Angola
França

Reino Unido
Brasil
Itália 

Países Baixos
Alemanha

EUA
Bélgica
Polónia 

Suíça
Canadá

Cabo Verde
Japão

Venezuela
China

Luxemburgo
Moçambique

Dinamarca

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

90 496           
101 581        

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

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

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

2 034 134
535 904
515 899

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

94 544
78 857
66 893
60 114

  44 298
43 313
41 367
38 108
34 921
33 057

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



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. Suíça

A Suíça é uma república federal composta por 26 estados, chamados de 
cantões, com a cidade de Berna como a sede das autoridades federais. O 
país está situado na Europa Central, onde faz fronteira com a Alemanha a 
Norte, com a França a Oeste, com Itália a Sul e com a Áustria e o principado 
de Liechtenstein a Leste. A Suíça é um país sem costa marítima, cujo 
território é dividido geograficamente entre o Jura, o Planalto Suíço e os 
Alpes, somando uma área de 41.285 km². A população suíça é de aproxi-
madamente 7,8 milhões de habitantes e concentra-se principalmente no 
planalto, onde estão localizadas as maiores cidades do país. Entre elas 
estão as duas cidades globais e centros económicos de Zurique e Genebra. 

A Suíça é um dos países mais ricos do mundo relativamente ao PIB per 
capita. Zurique e Genebra foram classificadas como as cidades com 
melhor qualidade de vida no mundo, estando em segundo e terceiro 
lugar, respetivamente. A Suíça foi ainda considerada como sendo o 
melhor país para nascer em 2013. A Suíça é constituída por quatro prin-
cipais regiões linguísticas e culturais: alemão, francês, italiano e roman-
che. Por conseguinte, os suíços não formam uma nação no sentido de 
uma identidade comum étnica ou linguística. A imigração portuguesa 
para a Suíça diminuiu mais de metade entre 2013 e 2014, acompanhan-
do a tendência do resto dos imigrantes europeus naquele país, que no ano 
de 2014 aprovou em referendo limites à entrada de estrangeiros. Segundo 
o 11º relatório sobre livre circulação de pessoas entre a Suíça e a União 
Europeia (UE), em 2014, 6.700 portugueses foram viver para a Suíça, 
quando em 2013 esse número atingiu um recorde, com 14.300 chega-
das. Atualmente, os portugueses na Suíça são 269 mil, representando a 
terceira maior comunidade estrangeira do país depois dos italianos 

(313.700) e alemães (310.700). Entre 2002 e 2008, cerca de 6.600 
portugueses chegaram anualmente à Suíça, alcançando-se um pico de 
dez mil chegadas em 2003. Na década anterior, entre 1991 e 2001, a 
Suíça acolheu cerca de 1.100 emigrantes portugueses por ano. Em 
2014, os cidadãos portugueses, espanhóis e italianos representaram 
40% do saldo migratório de todos os estados da UE-27, Liechtenstein, 
Islândia e Noruega. A Secretaria de Estado refere no relatório que os por-
tugueses, italianos e espanhóis trabalham principalmente nos setores da 
construção, da hotelaria e restauração e da agricultura. 

Dados da Economia da Suíça
 
Principais setores económicos: finanças, indústria e turismo. 
Moeda: franco suíço 
PIB (nominal): US$ 665 bilhões (ano de 2015) 
PIB per capita: US$ 80.675 (ano de 2015). 
Taxa de crescimento do PIB: 0,9% (em 2015) 
Posição no ranking económico mundial: 19º (em volume de PIB 
2015) 
Composição do PIB por setor da economia: serviços (72%), indústria 
(26,6%) e agricultura (1,4%) - (estimativa 2015) 
Força de trabalho (em 2015): 5,4 milhões de trabalhadores ativos 
Taxa de desemprego: 4,7 % (4º trimestre de 2015) 
Investimentos: 21,3% do PIB (2015 estimativa) 
População abaixo da linha de pobreza: 6% (estimativa 2015) 
Dívida Pública: 43,35 % do PIB (ano de 2015) 
Taxa de Inflação: 1,9% (em março de 2016) 

Taxa de crescimento da produção industrial: 2,2% (estimativa 2015) 
Principais produtos agropecuários produzidos: grãos, frutas, 
legumes, carnes, ovos. 
Principais produtos industrializados produzidos: Máquinas, produtos 
químicos, relógios, tecidos, instrumentos de precisão. 
Principais produtos exportados: máquinas e equipamentos, produtos 
químicos, metais, relógios, produtos agrícolas. 
Principais produtos importados: produtos químicos, automóveis, 
máquinas e equipamentos, tecidos e produtos agrícolas. 
Principais parceiros económicos (exportação): Alemanha, França, 
Estados Unidos, Itália e Áustria. 
Principais parceiros económicos (importação): Alemanha, Itália, 
França, Estados Unidos e Holanda. 
Exportações (em 2015): US$ 270,6 bilhões 
Importações (em 2015): US$ 214,8 bilhões 
Saldo da Balança Comercial: superavit de US$ 55,8 bilhões (em 
2015)

3. Retalhistas e Distribuidores Agroalimentares
     de Produtos Portugueses

Covin
A Covin é uma das empresas suíças mais antigas, especializada na impor-
tação e distribuição de produtos étnicos. Inicialmente especializada em 
produtos espanhóis, aumentou a sua variedade de produtos, incluindo 
hoje no seu portefólio vários produtos portugueses direcionados à emi-

gração portuguesa presente na Suíça. Apresenta uma grande variedade 
de produtos alimentares e a sua carteira de clientes varia entre grande 
distribuição e Horeca. Está sediada em Zurich e possui uma filial em 
Genebra.

Morada: Bitziberg 1, 8184 Bachenbülach, Suiça
Latitude: 47.4976339 | Longitude: 8.5454535 | Elevação: 434 m
Pessoa de Contacto: Teodoro Barrientos (Director Geral)
Telefone: (0041) 44 355 52 79
Email: info@covin.ch
Website: http://www.covin.ch/

AMD Portugal Lda
A AMD Portugal Lda, fundada em 2007, é uma empresa importadora de 
produtos de mercearia, bebidas, produtos frescos, congelados e disposi-
tivos médicos. A empresa, que emprega cerca de três funcionários, tem 
como objetivo levar à Suíça os melhores produtos portugueses, dando a 
oportunidade a todos os que vivem na Suíça de terem contacto com 
produtos inovadores e de qualidade. Possuem instalações de armazena-
mento em ambiente seco, frio positivo e congelado e possuem, ainda, 
uma frota de veículos dedicados à distribuição dos produtos para os seus 
clientes.

Morada: Chemin des Artisans 38, 1616 Attalens - Suisse
Latitude: 46.513426 | Longitude: 6.8429332 | Elevação: 742 m
Pessoa de contacto: Hélio Júlio (director geral), Ana Catarina Matos
Telefone: (0041) 21 948 00 72
Email: geral@amd-holding.com
Website: http://www.amd-holding.com/pt

Ibercash
Fundada em 2006, a Ibercash dedica-se à importação, exportação, 
venda e distribuição de produtos alimentares, maioritariamente oriundos 
de Portugal. Comercializa produtos alimentares muito variados, como 
bebidas sem álcool e alcoólicas, vinhos, enchidos, peixe, carne, massas, 
arroz, entre outros.

Morada: Rue Antoine - Jolivet 7, Genéve
Latitude: 46.1846505 | Longitude: 6.1290841 | Elevação: 380 m
Pessoa de contacto: Cândido Ferreira (Director Geral)
Telefone: (0041) 223 01 54 53
Email: candido.ferreira@ibercash.ch
Website: http://www.ibercash.ch/

Sousa Vins
Júlio José Sousa lançou-se na venda de produtos portugueses em 1972, 
iniciando assim a empresa Sousa Vinhos e Comestíveis SA. A sua ativida-
de começou com a venda de vinhos do porto, alargando rapidamente a 
sua gama através da importação de café, refrigerantes/sumos naturais e 
através da importação de produtos alimentares. Atualmente, a empresa 
assume-se como referência na importação e distribuição de produtos 
portugueses na Suíça.

Morada: Maillefer 11 B CH - 2000 Neuchâtel
Latitude: 46.9839269 | Longitude: 6.9049353 | Elevação: 468 m
Pessoa de contacto: Sandra Joaquina Barbosa Machado (diretora  
geral)
Telefone: (0041) 32 730 18 00 

Email: commandes@sousa.ch
Website: http://www.sousa.ch/

Cave Cristal
A trabalhar desde 1999, a Cave Cristal dedica-se à distribuição de 
alimentos portugueses na zona oeste da Suíça, contando já com um 
supermercado e um restaurante. As importações são realizadas a partir 
de Portugal para Aigle e só depois são redistribuídas no oeste da Suíça 
para restaurantes, mercearias, bares e cafés da região. No que respeita ao 
supermercado, é visível a vasta gama de produtos portugueses que este 
oferece, nomeadamente os vinhos, conservas, frutas e legumes frescos, 
padaria e pastelaria. De salientar, que o restaurante possui um espaço 
amplo para a realização de eventos.

Morada: Chemin des Artisans 13, 1860 Aigle
Latitude: 46.3147539 | Longitude: 6.9393575 | Elevação: 385 m
Telefone: (0041) 24 466 40 21
Email: cave.cristal@gmail.com
Website: http://www.alimentation-boisson-portugaise.ch/

De Almeida épicerie Trancosense
Mercearia de produtos portugueses em Genebra comercializa todo o tipo 
de produtos de origem portuguesa.

Morada: Rue de Carouge 93, 1205 Genève 
Latitude: 46.1886731 | Longitude: 6.1432116 | Elevação: 379 m
Telefone: (0041) 22 320 15 35

Boucherie Portugaise, Lima
Talho que oferece produtos portugueses desde carnes, charcutaria, 
queijos,etc.

Morada: Rue de Saint-Jean 52, 1203 Genève 
Latitude: 46.2050654 Longitude: 6.1315218 Elevação: 403 m
Telefone: (0041) 22 731 15 97

Denner
Loja que oferece uma vasta seleção de produtos portugueses desde 
charcutaria, queijos,azeite,conservas,etc.

Morada: Route de Suisse 75, 1290 Versoix 
Latitude: 46.2804196 | Longitude: 6.1666765 | Elevação: 385 m
Telefone: (0041) 22 755 54 27
Website: www.denner.ch/fr/ 

Galimentar
A Galimentar é uma empresa que importa e distribui produtos portugue-
ses na Suíça. Oferece vinhos, sumos, bebidas espirituosas, bacalhau, 
produtos congelados, queijos, produtos de charcutaria, entre outros.

Galimentar Sàrl (Armazém central): Chemin des Iles, 1860 Aigle
Telefone: 0033 24 466 33 61
Website: http://www.galimentar.com/
Caravelle Du Chablais (Restaurante, Mercearia): Route Dévian 47, 
1860 Aigle
Latitude: 46.3011855 | Longitude: 6.9549871 | Elevação: 391 m

Telefone: 033 24 466 63 06
Website: http://www.caravelleduchablais.com/

Le Portugais
Este restaurante de cozinha portuguesa é recomendado pelo 
Gault&Millau e pelo Guia Michelin. No menu pode encontrar especialida-
des como caldo verde, bacalhau assado, filetes de polvo, tripas à moda do 
Porto, cabrito assado, entre muitas outras.

Morada: Boulevard du Pont-d'Arve 59, 1205 Genève 
Latitude: 46.1937158 | Longitude: 6.1404745 | Elevação: 375 m
Telefone: 022 329 40 98 ou 079 200 59 23
Website: www.leportugais.ch/ 
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2. Suíça

A Suíça é uma república federal composta por 26 estados, chamados de 
cantões, com a cidade de Berna como a sede das autoridades federais. O 
país está situado na Europa Central, onde faz fronteira com a Alemanha a 
Norte, com a França a Oeste, com Itália a Sul e com a Áustria e o principado 
de Liechtenstein a Leste. A Suíça é um país sem costa marítima, cujo 
território é dividido geograficamente entre o Jura, o Planalto Suíço e os 
Alpes, somando uma área de 41.285 km². A população suíça é de aproxi-
madamente 7,8 milhões de habitantes e concentra-se principalmente no 
planalto, onde estão localizadas as maiores cidades do país. Entre elas 
estão as duas cidades globais e centros económicos de Zurique e Genebra. 

A Suíça é um dos países mais ricos do mundo relativamente ao PIB per 
capita. Zurique e Genebra foram classificadas como as cidades com 
melhor qualidade de vida no mundo, estando em segundo e terceiro 
lugar, respetivamente. A Suíça foi ainda considerada como sendo o 
melhor país para nascer em 2013. A Suíça é constituída por quatro prin-
cipais regiões linguísticas e culturais: alemão, francês, italiano e roman-
che. Por conseguinte, os suíços não formam uma nação no sentido de 
uma identidade comum étnica ou linguística. A imigração portuguesa 
para a Suíça diminuiu mais de metade entre 2013 e 2014, acompanhan-
do a tendência do resto dos imigrantes europeus naquele país, que no ano 
de 2014 aprovou em referendo limites à entrada de estrangeiros. Segundo 
o 11º relatório sobre livre circulação de pessoas entre a Suíça e a União 
Europeia (UE), em 2014, 6.700 portugueses foram viver para a Suíça, 
quando em 2013 esse número atingiu um recorde, com 14.300 chega-
das. Atualmente, os portugueses na Suíça são 269 mil, representando a 
terceira maior comunidade estrangeira do país depois dos italianos 

(313.700) e alemães (310.700). Entre 2002 e 2008, cerca de 6.600 
portugueses chegaram anualmente à Suíça, alcançando-se um pico de 
dez mil chegadas em 2003. Na década anterior, entre 1991 e 2001, a 
Suíça acolheu cerca de 1.100 emigrantes portugueses por ano. Em 
2014, os cidadãos portugueses, espanhóis e italianos representaram 
40% do saldo migratório de todos os estados da UE-27, Liechtenstein, 
Islândia e Noruega. A Secretaria de Estado refere no relatório que os por-
tugueses, italianos e espanhóis trabalham principalmente nos setores da 
construção, da hotelaria e restauração e da agricultura. 

Dados da Economia da Suíça
 
Principais setores económicos: finanças, indústria e turismo. 
Moeda: franco suíço 
PIB (nominal): US$ 665 bilhões (ano de 2015) 
PIB per capita: US$ 80.675 (ano de 2015). 
Taxa de crescimento do PIB: 0,9% (em 2015) 
Posição no ranking económico mundial: 19º (em volume de PIB 
2015) 
Composição do PIB por setor da economia: serviços (72%), indústria 
(26,6%) e agricultura (1,4%) - (estimativa 2015) 
Força de trabalho (em 2015): 5,4 milhões de trabalhadores ativos 
Taxa de desemprego: 4,7 % (4º trimestre de 2015) 
Investimentos: 21,3% do PIB (2015 estimativa) 
População abaixo da linha de pobreza: 6% (estimativa 2015) 
Dívida Pública: 43,35 % do PIB (ano de 2015) 
Taxa de Inflação: 1,9% (em março de 2016) 

Taxa de crescimento da produção industrial: 2,2% (estimativa 2015) 
Principais produtos agropecuários produzidos: grãos, frutas, 
legumes, carnes, ovos. 
Principais produtos industrializados produzidos: Máquinas, produtos 
químicos, relógios, tecidos, instrumentos de precisão. 
Principais produtos exportados: máquinas e equipamentos, produtos 
químicos, metais, relógios, produtos agrícolas. 
Principais produtos importados: produtos químicos, automóveis, 
máquinas e equipamentos, tecidos e produtos agrícolas. 
Principais parceiros económicos (exportação): Alemanha, França, 
Estados Unidos, Itália e Áustria. 
Principais parceiros económicos (importação): Alemanha, Itália, 
França, Estados Unidos e Holanda. 
Exportações (em 2015): US$ 270,6 bilhões 
Importações (em 2015): US$ 214,8 bilhões 
Saldo da Balança Comercial: superavit de US$ 55,8 bilhões (em 
2015)

3. Retalhistas e Distribuidores Agroalimentares
     de Produtos Portugueses

Covin
A Covin é uma das empresas suíças mais antigas, especializada na impor-
tação e distribuição de produtos étnicos. Inicialmente especializada em 
produtos espanhóis, aumentou a sua variedade de produtos, incluindo 
hoje no seu portefólio vários produtos portugueses direcionados à emi-

gração portuguesa presente na Suíça. Apresenta uma grande variedade 
de produtos alimentares e a sua carteira de clientes varia entre grande 
distribuição e Horeca. Está sediada em Zurich e possui uma filial em 
Genebra.

Morada: Bitziberg 1, 8184 Bachenbülach, Suiça
Latitude: 47.4976339 | Longitude: 8.5454535 | Elevação: 434 m
Pessoa de Contacto: Teodoro Barrientos (Director Geral)
Telefone: (0041) 44 355 52 79
Email: info@covin.ch
Website: http://www.covin.ch/

AMD Portugal Lda
A AMD Portugal Lda, fundada em 2007, é uma empresa importadora de 
produtos de mercearia, bebidas, produtos frescos, congelados e disposi-
tivos médicos. A empresa, que emprega cerca de três funcionários, tem 
como objetivo levar à Suíça os melhores produtos portugueses, dando a 
oportunidade a todos os que vivem na Suíça de terem contacto com 
produtos inovadores e de qualidade. Possuem instalações de armazena-
mento em ambiente seco, frio positivo e congelado e possuem, ainda, 
uma frota de veículos dedicados à distribuição dos produtos para os seus 
clientes.

Morada: Chemin des Artisans 38, 1616 Attalens - Suisse
Latitude: 46.513426 | Longitude: 6.8429332 | Elevação: 742 m
Pessoa de contacto: Hélio Júlio (director geral), Ana Catarina Matos
Telefone: (0041) 21 948 00 72
Email: geral@amd-holding.com
Website: http://www.amd-holding.com/pt

Ibercash
Fundada em 2006, a Ibercash dedica-se à importação, exportação, 
venda e distribuição de produtos alimentares, maioritariamente oriundos 
de Portugal. Comercializa produtos alimentares muito variados, como 
bebidas sem álcool e alcoólicas, vinhos, enchidos, peixe, carne, massas, 
arroz, entre outros.

Morada: Rue Antoine - Jolivet 7, Genéve
Latitude: 46.1846505 | Longitude: 6.1290841 | Elevação: 380 m
Pessoa de contacto: Cândido Ferreira (Director Geral)
Telefone: (0041) 223 01 54 53
Email: candido.ferreira@ibercash.ch
Website: http://www.ibercash.ch/

Sousa Vins
Júlio José Sousa lançou-se na venda de produtos portugueses em 1972, 
iniciando assim a empresa Sousa Vinhos e Comestíveis SA. A sua ativida-
de começou com a venda de vinhos do porto, alargando rapidamente a 
sua gama através da importação de café, refrigerantes/sumos naturais e 
através da importação de produtos alimentares. Atualmente, a empresa 
assume-se como referência na importação e distribuição de produtos 
portugueses na Suíça.

Morada: Maillefer 11 B CH - 2000 Neuchâtel
Latitude: 46.9839269 | Longitude: 6.9049353 | Elevação: 468 m
Pessoa de contacto: Sandra Joaquina Barbosa Machado (diretora  
geral)
Telefone: (0041) 32 730 18 00 

Email: commandes@sousa.ch
Website: http://www.sousa.ch/

Cave Cristal
A trabalhar desde 1999, a Cave Cristal dedica-se à distribuição de 
alimentos portugueses na zona oeste da Suíça, contando já com um 
supermercado e um restaurante. As importações são realizadas a partir 
de Portugal para Aigle e só depois são redistribuídas no oeste da Suíça 
para restaurantes, mercearias, bares e cafés da região. No que respeita ao 
supermercado, é visível a vasta gama de produtos portugueses que este 
oferece, nomeadamente os vinhos, conservas, frutas e legumes frescos, 
padaria e pastelaria. De salientar, que o restaurante possui um espaço 
amplo para a realização de eventos.

Morada: Chemin des Artisans 13, 1860 Aigle
Latitude: 46.3147539 | Longitude: 6.9393575 | Elevação: 385 m
Telefone: (0041) 24 466 40 21
Email: cave.cristal@gmail.com
Website: http://www.alimentation-boisson-portugaise.ch/

De Almeida épicerie Trancosense
Mercearia de produtos portugueses em Genebra comercializa todo o tipo 
de produtos de origem portuguesa.

Morada: Rue de Carouge 93, 1205 Genève 
Latitude: 46.1886731 | Longitude: 6.1432116 | Elevação: 379 m
Telefone: (0041) 22 320 15 35

Boucherie Portugaise, Lima
Talho que oferece produtos portugueses desde carnes, charcutaria, 
queijos,etc.

Morada: Rue de Saint-Jean 52, 1203 Genève 
Latitude: 46.2050654 Longitude: 6.1315218 Elevação: 403 m
Telefone: (0041) 22 731 15 97

Denner
Loja que oferece uma vasta seleção de produtos portugueses desde 
charcutaria, queijos,azeite,conservas,etc.

Morada: Route de Suisse 75, 1290 Versoix 
Latitude: 46.2804196 | Longitude: 6.1666765 | Elevação: 385 m
Telefone: (0041) 22 755 54 27
Website: www.denner.ch/fr/ 

Galimentar
A Galimentar é uma empresa que importa e distribui produtos portugue-
ses na Suíça. Oferece vinhos, sumos, bebidas espirituosas, bacalhau, 
produtos congelados, queijos, produtos de charcutaria, entre outros.

Galimentar Sàrl (Armazém central): Chemin des Iles, 1860 Aigle
Telefone: 0033 24 466 33 61
Website: http://www.galimentar.com/
Caravelle Du Chablais (Restaurante, Mercearia): Route Dévian 47, 
1860 Aigle
Latitude: 46.3011855 | Longitude: 6.9549871 | Elevação: 391 m

Telefone: 033 24 466 63 06
Website: http://www.caravelleduchablais.com/

Le Portugais
Este restaurante de cozinha portuguesa é recomendado pelo 
Gault&Millau e pelo Guia Michelin. No menu pode encontrar especialida-
des como caldo verde, bacalhau assado, filetes de polvo, tripas à moda do 
Porto, cabrito assado, entre muitas outras.

Morada: Boulevard du Pont-d'Arve 59, 1205 Genève 
Latitude: 46.1937158 | Longitude: 6.1404745 | Elevação: 375 m
Telefone: 022 329 40 98 ou 079 200 59 23
Website: www.leportugais.ch/ 
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2. Suíça

A Suíça é uma república federal composta por 26 estados, chamados de 
cantões, com a cidade de Berna como a sede das autoridades federais. O 
país está situado na Europa Central, onde faz fronteira com a Alemanha a 
Norte, com a França a Oeste, com Itália a Sul e com a Áustria e o principado 
de Liechtenstein a Leste. A Suíça é um país sem costa marítima, cujo 
território é dividido geograficamente entre o Jura, o Planalto Suíço e os 
Alpes, somando uma área de 41.285 km². A população suíça é de aproxi-
madamente 7,8 milhões de habitantes e concentra-se principalmente no 
planalto, onde estão localizadas as maiores cidades do país. Entre elas 
estão as duas cidades globais e centros económicos de Zurique e Genebra. 

A Suíça é um dos países mais ricos do mundo relativamente ao PIB per 
capita. Zurique e Genebra foram classificadas como as cidades com 
melhor qualidade de vida no mundo, estando em segundo e terceiro 
lugar, respetivamente. A Suíça foi ainda considerada como sendo o 
melhor país para nascer em 2013. A Suíça é constituída por quatro prin-
cipais regiões linguísticas e culturais: alemão, francês, italiano e roman-
che. Por conseguinte, os suíços não formam uma nação no sentido de 
uma identidade comum étnica ou linguística. A imigração portuguesa 
para a Suíça diminuiu mais de metade entre 2013 e 2014, acompanhan-
do a tendência do resto dos imigrantes europeus naquele país, que no ano 
de 2014 aprovou em referendo limites à entrada de estrangeiros. Segundo 
o 11º relatório sobre livre circulação de pessoas entre a Suíça e a União 
Europeia (UE), em 2014, 6.700 portugueses foram viver para a Suíça, 
quando em 2013 esse número atingiu um recorde, com 14.300 chega-
das. Atualmente, os portugueses na Suíça são 269 mil, representando a 
terceira maior comunidade estrangeira do país depois dos italianos 

(313.700) e alemães (310.700). Entre 2002 e 2008, cerca de 6.600 
portugueses chegaram anualmente à Suíça, alcançando-se um pico de 
dez mil chegadas em 2003. Na década anterior, entre 1991 e 2001, a 
Suíça acolheu cerca de 1.100 emigrantes portugueses por ano. Em 
2014, os cidadãos portugueses, espanhóis e italianos representaram 
40% do saldo migratório de todos os estados da UE-27, Liechtenstein, 
Islândia e Noruega. A Secretaria de Estado refere no relatório que os por-
tugueses, italianos e espanhóis trabalham principalmente nos setores da 
construção, da hotelaria e restauração e da agricultura. 

Dados da Economia da Suíça
 
Principais setores económicos: finanças, indústria e turismo. 
Moeda: franco suíço 
PIB (nominal): US$ 665 bilhões (ano de 2015) 
PIB per capita: US$ 80.675 (ano de 2015). 
Taxa de crescimento do PIB: 0,9% (em 2015) 
Posição no ranking económico mundial: 19º (em volume de PIB 
2015) 
Composição do PIB por setor da economia: serviços (72%), indústria 
(26,6%) e agricultura (1,4%) - (estimativa 2015) 
Força de trabalho (em 2015): 5,4 milhões de trabalhadores ativos 
Taxa de desemprego: 4,7 % (4º trimestre de 2015) 
Investimentos: 21,3% do PIB (2015 estimativa) 
População abaixo da linha de pobreza: 6% (estimativa 2015) 
Dívida Pública: 43,35 % do PIB (ano de 2015) 
Taxa de Inflação: 1,9% (em março de 2016) 

Taxa de crescimento da produção industrial: 2,2% (estimativa 2015) 
Principais produtos agropecuários produzidos: grãos, frutas, 
legumes, carnes, ovos. 
Principais produtos industrializados produzidos: Máquinas, produtos 
químicos, relógios, tecidos, instrumentos de precisão. 
Principais produtos exportados: máquinas e equipamentos, produtos 
químicos, metais, relógios, produtos agrícolas. 
Principais produtos importados: produtos químicos, automóveis, 
máquinas e equipamentos, tecidos e produtos agrícolas. 
Principais parceiros económicos (exportação): Alemanha, França, 
Estados Unidos, Itália e Áustria. 
Principais parceiros económicos (importação): Alemanha, Itália, 
França, Estados Unidos e Holanda. 
Exportações (em 2015): US$ 270,6 bilhões 
Importações (em 2015): US$ 214,8 bilhões 
Saldo da Balança Comercial: superavit de US$ 55,8 bilhões (em 
2015)

3. Retalhistas e Distribuidores Agroalimentares
     de Produtos Portugueses

Covin
A Covin é uma das empresas suíças mais antigas, especializada na impor-
tação e distribuição de produtos étnicos. Inicialmente especializada em 
produtos espanhóis, aumentou a sua variedade de produtos, incluindo 
hoje no seu portefólio vários produtos portugueses direcionados à emi-

gração portuguesa presente na Suíça. Apresenta uma grande variedade 
de produtos alimentares e a sua carteira de clientes varia entre grande 
distribuição e Horeca. Está sediada em Zurich e possui uma filial em 
Genebra.

Morada: Bitziberg 1, 8184 Bachenbülach, Suiça
Latitude: 47.4976339 | Longitude: 8.5454535 | Elevação: 434 m
Pessoa de Contacto: Teodoro Barrientos (Director Geral)
Telefone: (0041) 44 355 52 79
Email: info@covin.ch
Website: http://www.covin.ch/

AMD Portugal Lda
A AMD Portugal Lda, fundada em 2007, é uma empresa importadora de 
produtos de mercearia, bebidas, produtos frescos, congelados e disposi-
tivos médicos. A empresa, que emprega cerca de três funcionários, tem 
como objetivo levar à Suíça os melhores produtos portugueses, dando a 
oportunidade a todos os que vivem na Suíça de terem contacto com 
produtos inovadores e de qualidade. Possuem instalações de armazena-
mento em ambiente seco, frio positivo e congelado e possuem, ainda, 
uma frota de veículos dedicados à distribuição dos produtos para os seus 
clientes.

Morada: Chemin des Artisans 38, 1616 Attalens - Suisse
Latitude: 46.513426 | Longitude: 6.8429332 | Elevação: 742 m
Pessoa de contacto: Hélio Júlio (director geral), Ana Catarina Matos
Telefone: (0041) 21 948 00 72
Email: geral@amd-holding.com
Website: http://www.amd-holding.com/pt

Ibercash
Fundada em 2006, a Ibercash dedica-se à importação, exportação, 
venda e distribuição de produtos alimentares, maioritariamente oriundos 
de Portugal. Comercializa produtos alimentares muito variados, como 
bebidas sem álcool e alcoólicas, vinhos, enchidos, peixe, carne, massas, 
arroz, entre outros.

Morada: Rue Antoine - Jolivet 7, Genéve
Latitude: 46.1846505 | Longitude: 6.1290841 | Elevação: 380 m
Pessoa de contacto: Cândido Ferreira (Director Geral)
Telefone: (0041) 223 01 54 53
Email: candido.ferreira@ibercash.ch
Website: http://www.ibercash.ch/

Sousa Vins
Júlio José Sousa lançou-se na venda de produtos portugueses em 1972, 
iniciando assim a empresa Sousa Vinhos e Comestíveis SA. A sua ativida-
de começou com a venda de vinhos do porto, alargando rapidamente a 
sua gama através da importação de café, refrigerantes/sumos naturais e 
através da importação de produtos alimentares. Atualmente, a empresa 
assume-se como referência na importação e distribuição de produtos 
portugueses na Suíça.

Morada: Maillefer 11 B CH - 2000 Neuchâtel
Latitude: 46.9839269 | Longitude: 6.9049353 | Elevação: 468 m
Pessoa de contacto: Sandra Joaquina Barbosa Machado (diretora  
geral)
Telefone: (0041) 32 730 18 00 

Email: commandes@sousa.ch
Website: http://www.sousa.ch/

Cave Cristal
A trabalhar desde 1999, a Cave Cristal dedica-se à distribuição de 
alimentos portugueses na zona oeste da Suíça, contando já com um 
supermercado e um restaurante. As importações são realizadas a partir 
de Portugal para Aigle e só depois são redistribuídas no oeste da Suíça 
para restaurantes, mercearias, bares e cafés da região. No que respeita ao 
supermercado, é visível a vasta gama de produtos portugueses que este 
oferece, nomeadamente os vinhos, conservas, frutas e legumes frescos, 
padaria e pastelaria. De salientar, que o restaurante possui um espaço 
amplo para a realização de eventos.

Morada: Chemin des Artisans 13, 1860 Aigle
Latitude: 46.3147539 | Longitude: 6.9393575 | Elevação: 385 m
Telefone: (0041) 24 466 40 21
Email: cave.cristal@gmail.com
Website: http://www.alimentation-boisson-portugaise.ch/

De Almeida épicerie Trancosense
Mercearia de produtos portugueses em Genebra comercializa todo o tipo 
de produtos de origem portuguesa.

Morada: Rue de Carouge 93, 1205 Genève 
Latitude: 46.1886731 | Longitude: 6.1432116 | Elevação: 379 m
Telefone: (0041) 22 320 15 35

Boucherie Portugaise, Lima
Talho que oferece produtos portugueses desde carnes, charcutaria, 
queijos,etc.

Morada: Rue de Saint-Jean 52, 1203 Genève 
Latitude: 46.2050654 Longitude: 6.1315218 Elevação: 403 m
Telefone: (0041) 22 731 15 97

Denner
Loja que oferece uma vasta seleção de produtos portugueses desde 
charcutaria, queijos,azeite,conservas,etc.

Morada: Route de Suisse 75, 1290 Versoix 
Latitude: 46.2804196 | Longitude: 6.1666765 | Elevação: 385 m
Telefone: (0041) 22 755 54 27
Website: www.denner.ch/fr/ 

Galimentar
A Galimentar é uma empresa que importa e distribui produtos portugue-
ses na Suíça. Oferece vinhos, sumos, bebidas espirituosas, bacalhau, 
produtos congelados, queijos, produtos de charcutaria, entre outros.

Galimentar Sàrl (Armazém central): Chemin des Iles, 1860 Aigle
Telefone: 0033 24 466 33 61
Website: http://www.galimentar.com/
Caravelle Du Chablais (Restaurante, Mercearia): Route Dévian 47, 
1860 Aigle
Latitude: 46.3011855 | Longitude: 6.9549871 | Elevação: 391 m

Telefone: 033 24 466 63 06
Website: http://www.caravelleduchablais.com/

Le Portugais
Este restaurante de cozinha portuguesa é recomendado pelo 
Gault&Millau e pelo Guia Michelin. No menu pode encontrar especialida-
des como caldo verde, bacalhau assado, filetes de polvo, tripas à moda do 
Porto, cabrito assado, entre muitas outras.

Morada: Boulevard du Pont-d'Arve 59, 1205 Genève 
Latitude: 46.1937158 | Longitude: 6.1404745 | Elevação: 375 m
Telefone: 022 329 40 98 ou 079 200 59 23
Website: www.leportugais.ch/ 
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2. Suíça

A Suíça é uma república federal composta por 26 estados, chamados de 
cantões, com a cidade de Berna como a sede das autoridades federais. O 
país está situado na Europa Central, onde faz fronteira com a Alemanha a 
Norte, com a França a Oeste, com Itália a Sul e com a Áustria e o principado 
de Liechtenstein a Leste. A Suíça é um país sem costa marítima, cujo 
território é dividido geograficamente entre o Jura, o Planalto Suíço e os 
Alpes, somando uma área de 41.285 km². A população suíça é de aproxi-
madamente 7,8 milhões de habitantes e concentra-se principalmente no 
planalto, onde estão localizadas as maiores cidades do país. Entre elas 
estão as duas cidades globais e centros económicos de Zurique e Genebra. 

A Suíça é um dos países mais ricos do mundo relativamente ao PIB per 
capita. Zurique e Genebra foram classificadas como as cidades com 
melhor qualidade de vida no mundo, estando em segundo e terceiro 
lugar, respetivamente. A Suíça foi ainda considerada como sendo o 
melhor país para nascer em 2013. A Suíça é constituída por quatro prin-
cipais regiões linguísticas e culturais: alemão, francês, italiano e roman-
che. Por conseguinte, os suíços não formam uma nação no sentido de 
uma identidade comum étnica ou linguística. A imigração portuguesa 
para a Suíça diminuiu mais de metade entre 2013 e 2014, acompanhan-
do a tendência do resto dos imigrantes europeus naquele país, que no ano 
de 2014 aprovou em referendo limites à entrada de estrangeiros. Segundo 
o 11º relatório sobre livre circulação de pessoas entre a Suíça e a União 
Europeia (UE), em 2014, 6.700 portugueses foram viver para a Suíça, 
quando em 2013 esse número atingiu um recorde, com 14.300 chega-
das. Atualmente, os portugueses na Suíça são 269 mil, representando a 
terceira maior comunidade estrangeira do país depois dos italianos 

(313.700) e alemães (310.700). Entre 2002 e 2008, cerca de 6.600 
portugueses chegaram anualmente à Suíça, alcançando-se um pico de 
dez mil chegadas em 2003. Na década anterior, entre 1991 e 2001, a 
Suíça acolheu cerca de 1.100 emigrantes portugueses por ano. Em 
2014, os cidadãos portugueses, espanhóis e italianos representaram 
40% do saldo migratório de todos os estados da UE-27, Liechtenstein, 
Islândia e Noruega. A Secretaria de Estado refere no relatório que os por-
tugueses, italianos e espanhóis trabalham principalmente nos setores da 
construção, da hotelaria e restauração e da agricultura. 

Dados da Economia da Suíça
 
Principais setores económicos: finanças, indústria e turismo. 
Moeda: franco suíço 
PIB (nominal): US$ 665 bilhões (ano de 2015) 
PIB per capita: US$ 80.675 (ano de 2015). 
Taxa de crescimento do PIB: 0,9% (em 2015) 
Posição no ranking económico mundial: 19º (em volume de PIB 
2015) 
Composição do PIB por setor da economia: serviços (72%), indústria 
(26,6%) e agricultura (1,4%) - (estimativa 2015) 
Força de trabalho (em 2015): 5,4 milhões de trabalhadores ativos 
Taxa de desemprego: 4,7 % (4º trimestre de 2015) 
Investimentos: 21,3% do PIB (2015 estimativa) 
População abaixo da linha de pobreza: 6% (estimativa 2015) 
Dívida Pública: 43,35 % do PIB (ano de 2015) 
Taxa de Inflação: 1,9% (em março de 2016) 

Taxa de crescimento da produção industrial: 2,2% (estimativa 2015) 
Principais produtos agropecuários produzidos: grãos, frutas, 
legumes, carnes, ovos. 
Principais produtos industrializados produzidos: Máquinas, produtos 
químicos, relógios, tecidos, instrumentos de precisão. 
Principais produtos exportados: máquinas e equipamentos, produtos 
químicos, metais, relógios, produtos agrícolas. 
Principais produtos importados: produtos químicos, automóveis, 
máquinas e equipamentos, tecidos e produtos agrícolas. 
Principais parceiros económicos (exportação): Alemanha, França, 
Estados Unidos, Itália e Áustria. 
Principais parceiros económicos (importação): Alemanha, Itália, 
França, Estados Unidos e Holanda. 
Exportações (em 2015): US$ 270,6 bilhões 
Importações (em 2015): US$ 214,8 bilhões 
Saldo da Balança Comercial: superavit de US$ 55,8 bilhões (em 
2015)

3. Retalhistas e Distribuidores Agroalimentares
     de Produtos Portugueses

Covin
A Covin é uma das empresas suíças mais antigas, especializada na impor-
tação e distribuição de produtos étnicos. Inicialmente especializada em 
produtos espanhóis, aumentou a sua variedade de produtos, incluindo 
hoje no seu portefólio vários produtos portugueses direcionados à emi-

gração portuguesa presente na Suíça. Apresenta uma grande variedade 
de produtos alimentares e a sua carteira de clientes varia entre grande 
distribuição e Horeca. Está sediada em Zurich e possui uma filial em 
Genebra.

Morada: Bitziberg 1, 8184 Bachenbülach, Suiça
Latitude: 47.4976339 | Longitude: 8.5454535 | Elevação: 434 m
Pessoa de Contacto: Teodoro Barrientos (Director Geral)
Telefone: (0041) 44 355 52 79
Email: info@covin.ch
Website: http://www.covin.ch/

AMD Portugal Lda
A AMD Portugal Lda, fundada em 2007, é uma empresa importadora de 
produtos de mercearia, bebidas, produtos frescos, congelados e disposi-
tivos médicos. A empresa, que emprega cerca de três funcionários, tem 
como objetivo levar à Suíça os melhores produtos portugueses, dando a 
oportunidade a todos os que vivem na Suíça de terem contacto com 
produtos inovadores e de qualidade. Possuem instalações de armazena-
mento em ambiente seco, frio positivo e congelado e possuem, ainda, 
uma frota de veículos dedicados à distribuição dos produtos para os seus 
clientes.

Morada: Chemin des Artisans 38, 1616 Attalens - Suisse
Latitude: 46.513426 | Longitude: 6.8429332 | Elevação: 742 m
Pessoa de contacto: Hélio Júlio (director geral), Ana Catarina Matos
Telefone: (0041) 21 948 00 72
Email: geral@amd-holding.com
Website: http://www.amd-holding.com/pt

Ibercash
Fundada em 2006, a Ibercash dedica-se à importação, exportação, 
venda e distribuição de produtos alimentares, maioritariamente oriundos 
de Portugal. Comercializa produtos alimentares muito variados, como 
bebidas sem álcool e alcoólicas, vinhos, enchidos, peixe, carne, massas, 
arroz, entre outros.

Morada: Rue Antoine - Jolivet 7, Genéve
Latitude: 46.1846505 | Longitude: 6.1290841 | Elevação: 380 m
Pessoa de contacto: Cândido Ferreira (Director Geral)
Telefone: (0041) 223 01 54 53
Email: candido.ferreira@ibercash.ch
Website: http://www.ibercash.ch/

Sousa Vins
Júlio José Sousa lançou-se na venda de produtos portugueses em 1972, 
iniciando assim a empresa Sousa Vinhos e Comestíveis SA. A sua ativida-
de começou com a venda de vinhos do porto, alargando rapidamente a 
sua gama através da importação de café, refrigerantes/sumos naturais e 
através da importação de produtos alimentares. Atualmente, a empresa 
assume-se como referência na importação e distribuição de produtos 
portugueses na Suíça.

Morada: Maillefer 11 B CH - 2000 Neuchâtel
Latitude: 46.9839269 | Longitude: 6.9049353 | Elevação: 468 m
Pessoa de contacto: Sandra Joaquina Barbosa Machado (diretora  
geral)
Telefone: (0041) 32 730 18 00 

Email: commandes@sousa.ch
Website: http://www.sousa.ch/

Cave Cristal
A trabalhar desde 1999, a Cave Cristal dedica-se à distribuição de 
alimentos portugueses na zona oeste da Suíça, contando já com um 
supermercado e um restaurante. As importações são realizadas a partir 
de Portugal para Aigle e só depois são redistribuídas no oeste da Suíça 
para restaurantes, mercearias, bares e cafés da região. No que respeita ao 
supermercado, é visível a vasta gama de produtos portugueses que este 
oferece, nomeadamente os vinhos, conservas, frutas e legumes frescos, 
padaria e pastelaria. De salientar, que o restaurante possui um espaço 
amplo para a realização de eventos.

Morada: Chemin des Artisans 13, 1860 Aigle
Latitude: 46.3147539 | Longitude: 6.9393575 | Elevação: 385 m
Telefone: (0041) 24 466 40 21
Email: cave.cristal@gmail.com
Website: http://www.alimentation-boisson-portugaise.ch/

De Almeida épicerie Trancosense
Mercearia de produtos portugueses em Genebra comercializa todo o tipo 
de produtos de origem portuguesa.

Morada: Rue de Carouge 93, 1205 Genève 
Latitude: 46.1886731 | Longitude: 6.1432116 | Elevação: 379 m
Telefone: (0041) 22 320 15 35

Boucherie Portugaise, Lima
Talho que oferece produtos portugueses desde carnes, charcutaria, 
queijos,etc.

Morada: Rue de Saint-Jean 52, 1203 Genève 
Latitude: 46.2050654 Longitude: 6.1315218 Elevação: 403 m
Telefone: (0041) 22 731 15 97

Denner
Loja que oferece uma vasta seleção de produtos portugueses desde 
charcutaria, queijos,azeite,conservas,etc.

Morada: Route de Suisse 75, 1290 Versoix 
Latitude: 46.2804196 | Longitude: 6.1666765 | Elevação: 385 m
Telefone: (0041) 22 755 54 27
Website: www.denner.ch/fr/ 

Galimentar
A Galimentar é uma empresa que importa e distribui produtos portugue-
ses na Suíça. Oferece vinhos, sumos, bebidas espirituosas, bacalhau, 
produtos congelados, queijos, produtos de charcutaria, entre outros.

Galimentar Sàrl (Armazém central): Chemin des Iles, 1860 Aigle
Telefone: 0033 24 466 33 61
Website: http://www.galimentar.com/
Caravelle Du Chablais (Restaurante, Mercearia): Route Dévian 47, 
1860 Aigle
Latitude: 46.3011855 | Longitude: 6.9549871 | Elevação: 391 m

Telefone: 033 24 466 63 06
Website: http://www.caravelleduchablais.com/

Le Portugais
Este restaurante de cozinha portuguesa é recomendado pelo 
Gault&Millau e pelo Guia Michelin. No menu pode encontrar especialida-
des como caldo verde, bacalhau assado, filetes de polvo, tripas à moda do 
Porto, cabrito assado, entre muitas outras.

Morada: Boulevard du Pont-d'Arve 59, 1205 Genève 
Latitude: 46.1937158 | Longitude: 6.1404745 | Elevação: 375 m
Telefone: 022 329 40 98 ou 079 200 59 23
Website: www.leportugais.ch/ 
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Mapa de Retalhistas e Distribuidores Agroalimentares 
de Produtos Portugueses na Suíça

Zona de Montreux:
• AMD Portugal Lda
• Cave Cristal
• Galimentar

Zona de Genebra:
• Ibercash
• de Almeida épicerie Trancosense
• Boucherie Portugaise, Lima
• Denner
• Le Portugais

Zona de Zurique:
• Covin

Montreux

Zona de Neuchâtel:
• Sousa Vins
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