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Enquadramento 

A Holanda é um país altamente terceirizado (mais de 75 por cento do PIB), para o 

qual o comércio externo é de vital importância. Em 2014 as exportações holandesas 

de bens atingiram os 433 mil milhões de euros e as importações 382 mil milhões, 

gerando um significativo superavit de 51 mil milhões.  

Os Países Baixos são atualmente o sétimo maior cliente das exportações nacionais. 

Em 2014 Portugal exportou 2,8 mil milhões de euros em bens e serviços para este 

país, um aumento de quase 30 por cento relativamente a 2010. No sentido inverso, 

e no mesmo período, os Países Baixos exportaram 3,4 e 3,2 mil milhões de euros, 

respetivamente. Esta evolução proporcionou um desagravamento muito significativo 

da balança comercial de Portugal com os Países Baixos nos últimos 4 anos, com a 

taxa de cobertura das exportações pelas importações a aumentar de 56 por cento 

em 2010 para 79 por cento em 2014. 

A redução do défice público e o controlo do aumento da despesa na saúde têm sido 

os maiores desafios para o governo liderado por Mark Rutte, que prossegue uma 

política de austeridade fiscal e de reformas estruturais iniciadas há 4 anos. A idade 

da reforma aumentará gradualmente até atingir os 67 anos de idade em 2021 e os 

setores da Saúde e da Segurança Social sofrerão cortes no valor de 18 mil milhões 

de euros. O mercado de trabalho continua sob pressão devido à baixa produção 

industrial, contribuindo para que a taxa desemprego se situe atualmente nos 6,3 por 

cento, ainda consideravelmente abaixo da média europeia mas sem paralelo desde 

meados dos anos noventa.  

Altamente dependente do comércio internacional, os Países Baixos tem nos últimos 

anos sofrido as consequências da demorada crise económica mundial. Existem no 

entanto sérios indícios de recuperação. A economia cresceu pelo quarto trimestre 

consecutivo, com melhores prestações, apesar de ténues, a cada vez mais níveis: 

as empresas investem mais, as exportações aumentam, há mais emprego e os 

consumidores gastam mais, inclusivamente em vinhos. 

Neste contexto, a AICEP organiza a visita a Portugal, nos dias 13 e 14 de julho, da 

divisão de vinhos da empresa holandesa Sligro B.V., para prospeção da oferta 

nacional e estabelecimento de contatos generalizados com o setor. 
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Apresentação da Sligro B.V. 

A Sligro*, empresa holandesa grossista/Cash & Carry que vende produtos para 

restauração e hotelaria, pretende visitar produtores de vinhos das regiões 

vitivinícolas de Lisboa e do Alentejo, na primeira quinzena de julho. 

A Sligro possui atualmente 47 filiais, sendo responsável por 6-7% do total de vinhos 

importado pela Holanda, detendo uma quota de mercado de 25% no canal não 

consumidor (vende essencialmente à horeca). Não obstante possuir cerca de 1.000 

referências de vinhos (150 fornecedores), só 4 dizem respeito a vinhos portugueses. 

Num reconhecimento da qualidade dos vinhos nacionais e da reduzida 

representatividade que os mesmos possuem na sua oferta total, pretende agora a 

empresa colmatar essa lacuna através de uma visita de prospeção a duas regiões 

que considera possuir bastante potencial e que ainda não estão representadas no 

seu portfolio. 

A visita, na qual participarão dois representantes da empresa (‘Head of buying 

wine&spirits’ e ‘Product group manager’), terá lugar nos dias 13 e 14 de julho 

próximo. Durante esses dois dias a Sligro pretenderá visitar entre 6 a 8 produtores, 

cerca de hora e meia por empresa. 

Os produtores deverão preencher os seguintes requisitos: 

• Regiões vitivinícolas Lisboa ou Alentejo 

• Média/grande dimensão 

• Vinhos 'representativos' da região 

• Vinhos de diversos preços dos quais um, no mínimo, dever-se-á situar entre 

 os € 2,00 e € 3,50 (FOB) 

• Capacidade para médias/grandes quantidades (em detrimento de empresas 

 direcionadas exclusivamente a quantidades reduzidas para o segmento alto)  

 

A Sligro considera fundamental que o produtor forneça a seguinte informação, 

aquando da demonstração de interesse: 

• Curta apresentação da empresa 

• Lista de preços 

Para mais informação sobre a Sligro: http://www.sligro.nl 

* A Sligro pertence à Sligro Food Group, possuindo ainda a cadeia de supermercados Emté, 130 filiais. 
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Condições de Participação 

Nesta ação, a qual terá lugar de 13 a 14 de julho de 2015, a aicep Portugal Global 

considera a participação de um mínimo de 8 empresas portuguesas.  

As condições financeiras de participação das empresas são as seguintes: 

Valores de inscrição por empresa 

Valor IVA (23%) Total 

190,00€ 43,70€ 233,70€ 

 

A participação das empresas implica o pagamento à aicep Portugal Global do valor 

total previsto no quadro acima e que inclui a deslocação, alojamento, refeições, 

transporte do(a) responsável holandês(a). 

De referir que poderá haver a necessidade de se proceder a ajustes financeiros 

dependendo dos custos finais que vierem a ser apurados e do universo final 

das empresas participantes. 

Será da responsabilidade das empresas participantes: 

- Disponibilizar-se para receber o importador holandês e desenvolver conversações 

técnico-comerciais. 

- Cumprir o programa que for elaborado, comprometendo-se a receber o importador 

no dia e hora agendados para os encontros/visitas previsto. 

- Assumir os custos imputados e definidos acima. 

Processo de Inscrição 

Esta ação destina-se exclusivamente a fabricantes de produtos identificados pelo 

importador dentro do seu segmento. 

As empresas interessadas em participar nesta ação deverão proceder ao 

preenchimento on-line do formulário de inscrição, disponível em 

www.portugalglobal.pt. Em caso de dúvida, poderão contactar o seu Gestor de 

Cliente ou, em alternativa, enviar um e-mail para o endereço 

aicep@portugalglobal.pt, até 15 de junho de 2015. 

Com este formulário, pretende-se avaliar o interesse da participação das empresas 

na Ação. Esta manifestação de interesse não é garantia de presença na mesma, 

carecendo de uma validação por parte do importador estrangeiro do interesse em se 

reunir com as empresas portuguesas inscritas. 

http://www.portugalglobal.pt/
mailto:aicep@portugalglobal.pt
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Caso a empresa seja selecionada, será desencadeado o processo formal de 

inscrição, no qual a AICEP se reserva o direito de proceder à seleção final dos 

participantes ou mesmo cancelar a Ação, em função de fatores que considere 

relevantes (por exemplo, número de participantes). 

Após a confirmação, por parte da AICEP, da inscrição nesta Ação, deverá ser 

efetuado o pagamento da participação, no valor de € 233,70, até 24 de junho de 

2015, procedendo à transferência bancária através do NIB 0781 0112 0000 0004 

5771 7. 

Salientamos a necessidade de na transferência bancária ser dada a indicação do 

NIF, denominação social da Empresa e nome da ação, de modo a que possa ser 

corretamente emitida a fatura/recibo, que discriminará o valor a cobrar sem IVA e 

ainda o valor do IVA correspondente. 

Alerta-se para o facto de não poderem participar as empresas que não 

demonstrarem ter a sua situação regularizada para com o Estado e a Segurança 

Social, pelo que deverão ser apresentadas, preferencialmente no ato da inscrição, 

as certidões atualizadas ou cópias autenticadas pelos respetivos Serviços válidas à 

data da realização da ação. 

Para participarem, as empresas também têm que ter a sua situação regularizada 

com a aicep Portugal Global, não podendo ter dívidas em atraso. 

Com o envio da inscrição deverão indicar qual o contato operacional para a 

preparação desta ação, respetivo número de telefone e correio eletrónico.  

 

 

 


