
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VISITA A PORTUGAL  

DO IMPORTADOR SUECO 

 

Fontana Food AB 

 

Setor Agroalimentar 

Lisboa 

7 e 8 de setembro de 2015 
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Enquadramento 

Segundo “The Global Competitiveness Report 2012-2013”, do Fórum Económico Mundial, 

num conjunto de 144 países analisados, a Suécia ocupava o 75º lugar no ranking mundial do 

número de habitantes, o 22º lugar no do PIB e o 8º lugar no do PIB per capita, e o 10º em 

termos do índex global de competitividade. Fazendo assim jus, em termos de padrões 

internacionais, a uma das economias mais produtivas e competitivas, mais avançadas e 

modernas do mundo. País de forte pendor industrial, berço de empresas de renome mundial 

em sectores tão díspares como o sector auto, o farmacêutico, as telecomunicações, a 

metalo-mecânica, entre outros, e com forte pendor exportador (as exportações representam 

quase a metade do PIB). Não obstante, e à semelhança da grande maioria dos países 

europeus, a Suécia tem vindo a perder a sua capacidade industrial, quer pela via da 

deslocalização, quer pela venda de empresas chave do seu tecido industrial (como foi o caso 

da Volvo), assistindo-se claramente à substituição da produção pelos serviços. 

 
Com uma economia largamente voltada para a exportação, as perspetivas dos seus 

principais clientes são um fator determinante na evolução do seu crescimento. No período 

2009-2013, a taxa média de crescimento das exportações ter-se-á elevado a 2,3% ao ano e 

a das importações a 3,5%, tendo a taxa de cobertura das importações pelas exportações 

caído de 109,1% para 106,5%, e o saldo comercial diminuído de 15,4 para 10,9 mil milhões 

de USD, ou seja, de 3,2% do PIB para 2,0% do PIB. 

 
De acordo com as últimas previsões do Governo sueco, prevê-se que no biénio 2016-2017 a 

economia sueca venha a crescer 2,7%, o que a concretizar-se, representará uma assinalável 

melhoria face às anteriores previsões. Este crescimento que assentará em larga medida no 

consumo, evidencia o alto nível de confiança do consumidor sueco, afirmando-se o comércio 

a retalho e os serviços, a construção e engenharia civil, como verdadeiros motores desse 

crescimento. 

Como medida adicional o Banco Central da Suécia, tem optado por rever em baixa a cotação 

da coroa sueca, o que se prevê venha a ter um forte impulso nas exportações. 

 
Em termos globais, a Suécia é um parceiro comercial de assinalável relevância para 

Portugal. No ano de 2014, e em termos de comércio de bens, a Suécia posicionou-se na 14ª 

posição enquanto cliente de Portugal e na 16ª na qualidade de fornecedor, o que traduz um 

downgrading face aos anos de 2010-2012. Relativamente a bens exportados para o mercado 

sueco, os Minerais e Minérios, continuam a liderar a quota de mercado, seguido das 

Máquinas e Aparelhos, do Vestuário, das Pastas celulósicas e papel, do Calçado e dos 

Veículos e outros materiais de transporte.  
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Enquadramento do sector alimentar/retalho 

Por tradição, a gastronomia escandinava é uma gastronomia fortemente influenciada pela 

utilização de produtos lácteos nas suas preparações. No entanto, nos últimos 15 anos o 

consumidor sueco tem vindo a “descobrir” a cozinha mediterrânica e, consequentemente, 

produtos como o azeite, o tomate (nomeadamente enlatados e seus derivados), os frutos 

secos e as conservas de peixe passaram a integrar a preferência dos suecos. A 

comercialização destes produtos deixou de ser exclusiva das grandes superfícies comerciais 

e lojas “gourmet”, passando a integrar a oferta de muitas lojas de decoração e brinde, dado 

ser considerado um presente bastante apelativo. 

 
O perfil do consumidor médio é constituído maioritariamente pelos habitantes das grandes 

cidades, predominantemente jovem (faixa etária entre os 30 e os 40 anos), com disposição 

cosmopolita e consciente dos excelentes atributos da dieta mediterrânica. Devido ao 

alargamento da oferta, aos atuais preços competitivos e à crescente consciência por parte do 

consumidor do seu compromisso ético com a natureza, o interesse dos consumidores suecos 

aumentou exponencialmente. 

 
No grande retalho alimentar sueco, os produtos alimentares portugueses não têm visibilidade 

(embora algumas cadeias comercializem alguns produtos, como por exemplo, piri-piri, e 

esporadicamente azeite e conservas). Os produtos que se encontram neste mercado 

encontram-se essencialmente no retalho especializado/gourmet, destacando-se o azeite e o 

sal (flor de sal). 

Neste contexto, a AICEP organiza a visita a Portugal, nos dias 7 e 8 de Setembro, da 

empresa sueca Fontana Food AB, com o intuito de sensibilizar e dar a conhecer a este 

importante importador a oferta nacional e, consequentemente, aumentar a quota de 

exportação de produtos alimentares nacionais para a Suécia, nomeadamente no segmento 

produtos mediterrânicos.  

 

Apresentação da Fontana Food AB 

A Fontana Food AB http://fontana.se/ é uma empresa sueca fundada pelo grego Loizos 

Papadopoulos, e trata-se de um dos dois maiores importadores (players) de produtos 

mediterrânicos na Suécia, com produtos que se encontram à venda nas principais cadeias de 

supermercados, em lojas independentes e de produtos “gourmet”, possuindo vários tipos de 

embalagem e níveis de preço de acordo com a qualidade do produto. Esta marca 

comercializa para além do azeite, vinagre, iogurtes, queijos, azeitonas, etc.   

Para mais informação sobre o grupo Fontana Food AB consultar: http://fontana.se/products/.  

http://fontana.se/
http://fontana.se/products/
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A deslocação a Portugal de um representante do grupo Fontana Food AB, tem como 

objetivo identificar produtos nacionais com características mediterrânicas, boa apresentação 

e relação qualidade/preço, que impulsionem o estabelecimento de contactos comerciais. 

Neste âmbito é do interessa da Fontana Food AB reunir-se com produtores 

portugueses de:  

 Conservas de peixe (em vidro e em lata) 

 Queijos 

 Vinhos 

 Tomate (nomeadamente polpa e pasta de tomate) 

 Azeite 

 Frutos Secos 

 Charcutaria 

 Outros, a analisar casuisticamente 

 

Sendo importante para Portugal aumentar a presença de produtos agroalimentares com 

características mediterrânicas no mercado sueco, a empresa Fontana Food AB, pela sua 

tradição e perfil, poderá ser o parceiro ideal.  

 

Condições de Participação 

Nesta ação, a qual terá lugar a 7 e 8 de Setembro de 2015, a aicep Portugal Global 

considera a participação de um mínimo de 14 empresas portuguesas.  

As condições financeiras de participação das empresas são as seguintes: 

 

Valores de inscrição por empresa 

Valor IVA (23%) Total 

114,28 € 26,28 € 140,57 € 
 

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 sueco(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 se deslocar a Lisboa a fim de desenvolver conversações 

técnico-comerciais, comprometendo-se a reunir com o importador no dia e hora 

previamente agendados para os encontros previstos. 

 Assumir os custos imputados e definidos acima. 
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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 julho 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. 

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 € 140,57 até 24 de julho 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.  

 

 

 

 

http://www.portugalglobal.pt/
mailto:aicep@portugalglobal.pt

