
       
 

 

 
FICHAS DE IDENTIFICAÇÃO DE OPORTUNIDADES DE MERCADO 

 

SETOR Agroalimentar – Bebidas, líquidos alcoólicos e vinagre (Cap. 22) 

TIPO DE PRODUTO / SERVIÇO Vinho de uvas frescas (Cód. 2204) 

MERCADO ALVO Alemanha 

 
I.RELAÇÕES ECONÓMICAS 

  

Ano Referência 2014  Tendência 

Valores em euros    

1 Valor total das importações 914.017.906.000€  X   

2 Valor total das importações do setor 6.345.622.000€  X  

3 Valor total das importações do produto - serviço 2.574.996.000€  X  

4 Valor total das importações do produto - serviço de Portugal 42.040.000€ X   

Percentagem  

5 
Valor das importações do setor / valor total das 
importações) 

0,69% 

6 
Valor das importações do produto-serviço / valor total das 
importações do setor) 

40,58% 

7 
Valor das importações do produto-serviço de Portugal / 
valor das importações do produto-serviço) 

1,63% 

 

Fonte: Internacional TradeCenter (ITC) – UN ComtradeDatabase, segundo os códigos indicados de posições pautais dos produtos 
para a última atualização de Fevereiro de 2016. 

 

II. AVALIAÇÃO DO CONTEXTO COMPETITIVO DO MERCADO 

 

Escala de 1 a 5, em que o 1 corresponde a "Contexto Muito Desfavorável" e o 5 corresponde a "Contexto Muito Favorável". 
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Avaliação Global da Oportunidade

★★★★☆

 

III. FATORES CRÍTICOS DE SUCESSO DO SETOR 
 

 

Escala de 1 a 5, em que o 1 corresponde a "Contexto Muito Desfavorável" e o 5 corresponde a "Contexto Muito Favorável". 
 
 

IV. FORMAS DE INTERNACIONALIZAÇÃO 
 

 

 

Escala de 1 a 5, em que o 1 corresponde a "Contexto Muito Desfavorável" e o 5 corresponde a "Contexto Muito Favorável". 
 
 

V. AVALIAÇÃO GLOBAL DA OPORTUNIDADE 
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PLANO DE ACÇÃO SETORIAL PARA A INTERNACIONALIZAÇÃO 

 

SETOR Agroalimentar – Bebidas, líquidos alcoólicos e vinagre (Cap. 22) 

TIPO DE PRODUTO / SERVIÇO Vinho de uvas frescas (Cód. 2204) 

MERCADO ALVO Alemanha 

 
I. LINHAS ESTRATÉGICAS 

Em termos de volume, a Alemanha é o maior importador de vinho do mundo, tendo importado, em 2014, 15,2 milhões 

de hectolitros. Em termos de valor, surge em 3º lugar, com € 2.481 Milhões. De facto, o país é um dos maiores 

consumidores de vinho do mundo: atualmente figura em 4º lugar, com um consumo de 20,9 milhões de hectolitros em 

2014, correspondentes a € 13.763 Milhões; ao nível da produção, porém, surge apenas em 10º lugar, com 9,3 milhões 

de hectolitros em 2014. Muito do vinho importado é depois reexportado através das cadeias de retalho, o que faz com 

que o volume de importações tenha aumentado a um ritmo maior do que o consumo interno. Portugal foi um dos 3 

únicos grandes fornecedores da Alemanha que, em 2014, conseguiram aumentar a sua quota. 

No domínio de todas as bebidas alcoólicas, o mercado do Vinho na Alemanha apresenta 18% de quota de mercado em 

termos de volume e 23% em valor. Tem-se verificado um aumento da quota do vinho no total do consumo de bebidas 

alcoólicas, em detrimento do declínio da quota da cerveja. Estima-se que em valor o mercado possa crescer nos 

próximos anos, mas a nível de volume deverá apresentar pouca evolução. 

O mercado alemão, de 2011 a 2013, aumentou ligeiramente as suas vendas totais em volume (3%) e decresceu em 

2014 (0,49%), mas tem aumentado em termos de valor. Esta diferença é explicada pela escolha de vinhos mais caros e 

de maior qualidade.  

O mercado alemão tem algumas especificidades em relação aos restantes mercados, entre as quais se destacam as 

seguintes: 

- Apesar de ser um país com uma grande escala de produção, oferece uma grande possibilidade de venda de vinhos 

estrangeiros; 

- A maior distinção é entre segmentos de distribuição: mercado grossista de grandes volumes (discount) e o comércio 

especializado/garrafeiras; 

- Face à atividade promovida pelas grandes cadeias de distribuição noutros mercados estrangeiros (Aldi, Lidl, Netto e 

Norma), a Alemanha é um dos países com mais vendas através da reexportação; 

- Ao nível das importações, a Alemanha transacionou cerca de 2.574 milhões de euros e 66% deste valor é composto 

por apenas três países, Itália, França e Espanha. Portugal aparece apenas como 9º parceiro e tem uma quota de 

mercado de 1,6%; 

- Ao nível do consumo, os vinhos alemães têm a maior quota de mercado em termos de volume (41%), seguidos dos 

italianos (12,9%), dos franceses (12,7%) e dos espanhóis (10,8%); os restantes países têm 22,6%. 

II.LINHAS ORIENTADORAS / POLÍTICA DE PRODUTO 

Relativamente aos produtos relacionados com a área do vinho, o consumidor típico alemão tem um consumo médio de 

25 litros/ano (Portugal tem um consumo per capita de 42 litros/ano), um valor que está a aumentar progressivamente 

face ao decréscimo do consumo de cerveja e à oferta variada existente no mercado. Nos últimos 5 anos, o consumo 

tem seguido algumas tendências, tais como: o aumento da importação de vinhos simples e a granel (efeito da 

reexportação via cadeias de distribuição); o aumento do preço por litro, graças à procura de vinhos de maior qualidade; 

o crescimento das importações de vinhos orgânicos e ecológicos, isto também é visível pela notoriedade das 

publicações e feiras dedicadas a este tipo de produtos que foram criadas nos últimos anos; a introdução e promoção de 

vinhos leves (tintos e brancos), com menor teor alcoólico. 



       
 

 

O consumo das famílias alemãs, que corresponde a 80% do consumo total de vinhos, divide-se da seguinte forma pelas 

várias categorias de vinho: os vinhos tintos ocupam uma fatia de cerca de 50%, os brancos uma fatia de 40% e, o vinho 

rosé, os restantes 10%. 

Por outro lado, continua a verificar-se uma forte tendência de aumento da oferta dos produtos alimentares de origem 

biológica (+9,5%), tal como os estabelecimentos comerciais especializados na venda deste tipo de produtos, ou dos 

espaços de venda nos supermercados e hipermercados. O vinho biológico representa uma parte relativamente 

importante no contexto geral da oferta de vinhos no comércio a retalho e ainda mais nas lojas especializas em produtos 

bio. Existem importadores/distribuidores especializados nas transações deste tipo de produto, e os restantes alargaram 

o seu portfólio com produtos do género. No ano de 2012 este segmento já detinha 2% da quota de mercado, 

estimando-se que a curto prazo se possa atingir uma quota de mercado de 4%. O preço médio destes vinhos costuma 

ser cerca de 1€ mais caro do que os vinhos convencionais e o segmento mais importante é entre os 3,50€-4,99€. 

Relativamente às exportações de Portugal para a Alemanha, os vinhos certificados com Denominação de Origem e/ou 

Indicação Geográfica apresentam a maior percentagem, tanto em Volume como em Valor. Ao longo dos últimos anos, 

essa percentagem tem vindo a aumentar ligeiramente e, em 2015, correspondeu a 41% em termos de volume e 48% 

em termos de valor. 

O Vinho a Granel tem vindo a diminuir a sua percentagem tanto em Volume como em Valor e, em 2015, correspondeu 

a 33% do Volume e 9% do Valor das exportações de vinhos portugueses para a Alemanha. 

Em termos de volume, estima-se um aumento de 1% do mercado do vinho até 2019; estimam-se, também, as seguintes 

taxas de crescimento, entre 2014 e 2019: -1% para Vinho Tranquilo, 13% para Espumante, -9% para Vinho Fortificado e 

-3% para Champanhe. Em termos de valor, o aumento estimado para o mesmo período é de cerca de 7%; estimam-se, 

também, as seguintes taxas de crescimento, entre 2014 e 2019: 5% para Vinho Tranquilo, 10% para Espumante, 27% 

para Vinho Fortificado e 6% para Champanhe. A diferença entre a taxa de crescimento em Volume e em Valor prende-

se com a tendência de aumento de preços de venda prevista para os próximos anos na Alemanha. Em geral, o 

consumidor alemão prefere pagar mais para ter um vinho de qualidade. 

III.LINHAS ORIENTADORAS / POLÍTICA DE PREÇO 

O preço do vinho tem uma grande variabilidade tendo em conta a quantidade e qualidade do produto, mas podemos 

estabelecer valores médios por canal de distribuição (fonte: Weinwirtschaft 5/2014): 2,60€/l para o Hard Discount, 

3,80€/l para os supermercados, 10,00€/l para o comércio a retalho especializado e 6,00€/l para a compra direta ao 

produtor. Existe uma procura por vinhos com uma boa relação preço/qualidade. 

Exemplos de cálculo do preço de venda de uma garrafa de vinho de 0,75l para os diversos canais de distribuição: 

 

5,14€ (Preço de venda a Retalhistas/Restaurantes)

Preço de Origem (exemplo) = 3,63€ + Transporte (estimativa) = 0,49€ + Embalagem (estimativa) = 0,06€
+ Margem do importador de 40% (cerca de 30%-50%) = 1,45€

9,20€ (Preço de venda no Comércio a Retalho)

Preço de compra a retalho = 5,14€ + margem de compra de 32,5% (cerca de 25%-40%) = 1,67€ + IVA de 19% = 1,37€
+ IEC (136€/Hectolitro) =1,02€

25,19€ (Preço de venda no Restaurante)

Preço de compra no canal HORECA = 5,14€ + margem de compra de 275% (150%-400%) = 14,14€
+ IVA de 19% = 4,89€ + IEC de 1.36/l =1,02€



       
 

 

 

Em 2013, o preço médio total dos vinhos portugueses importados na Alemanha atingiu 234 Euros/hl. Este valor 

corresponde à 2ª posição no ranking dos maiores países fornecedores da Alemanha, a seguir à França (255 Euros/hl) e à 

frente da Áustria (220 Euros/hl). Isto demonstra a notoriedade que os nossos vinhos já têm no mercado alemão. 

De acordo com dados do INE, o preço médio por litro do vinho exportado para a Alemanha entre 2014 e 2015 registou 

um crescimento de 5,1% (de € 1,96 para € 2,06). 

IV.LINHAS ORIENTADORAS / POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO 

Os vinhos portugueses têm pouca penetração nas grandes cadeias de distribuição a retalho e são vendidos 

maioritariamente em cadeias de lojas especializadas ou garrafeiras; este é um setor que deve continuar a ser 

promovido com as entidades portuguesas Vini Portugal/Wines of Portugal, visto que é uma das tendências em 

crescimento e onde se obtém um maior valor acrescentado para os produtos vendidos. 

Alguns exemplos dos eventos mais emblemáticos são a feira Wines of Portugal Experience, a participação na ProWein e 

o Concurso Portugal WineTrophy, que se têm realizado anualmente com o apoio das entidades já mencionadas e da 

AICEP. Em 2014, o “50 melhores vinhos portugueses para o mercado alemão”, cuja apresentação teve a forma de um 

almoço vínico para profissionais, contou com mais de 600 presenças. 

Têm sido publicados alguns suplementos especiais e muitos artigos nas revistas especializadas, de forma a ter uma 

presença mediática mais forte. Outra das formas de promoção tem sido o envio de material promocional e alguns 

convites endereçados a opinionmakers para visitar as regiões demarcadas portuguesas, de modo a criar um vínculo e 

consequentemente estes ajudem na promoção dos produtos portugueses.  

Deverá apostar-se em ações promocionais qualificadas no mercado, como a participação em feiras, missões inversas e 

ações nos pontos de venda. Neste mercado, o vinho é um produto “lifestyle”, pelo que devem também ser exploradas 

as sinergias com o enoturismo e com o turismo em geral, como por exemplo através da revista alemã “Food & Travel” 

(foodandtravel.com/). 

De modo a ter uma atuação regular e coordenada nas ações de promoção no país, as entidades portuguesas têm 

colaborado desde 2013 com a Organize, uma agência alemã especializada no setor. 

Nas marcas de vinhos vendidos, apesar da notoriedade do vinho português no mercado alemão, nenhuma marca 

portuguesa está presente no top vinte das marcas mais vendidas, isto apesar de em termos de qualidade uma das 

nossas marcas de vinho ter ganho o primeiro prémio em 2009, 2011, 2013 e em 2012 ter ficado no terceiro lugar na 

categoria de vinho tinto no comércio a retalho alemão. 

Uma das políticas utilizadas na distribuição é a inclusão de um código QR (Código de Barras bidimensional de fácil 

digitalização), através do qual o interveniente da cadeia de distribuição, importador ou cliente conseguem facilmente 

obter informações (fotos, vídeos, fichas técnicas) sobre o vinho em questão. 

Tendo em conta a tendência de crescimento do segmento dos vinhos biológicos, os produtores devem preparar-se para 

a entrada neste nicho de mercado e publicitar os seus produtos nas feiras e concursos especializados. Outra das 

maneiras, além da rotulagem obrigatória é a utilização de logotipos nacionais de entidades certificadoras alemãs, que 

têm regulamentos e controlos rigorosos, mas justificam essa importância no momento da venda, como é o caso da 

Ecovin. 

V.LINHAS ORIENTADORAS / POLÍTICA DE DISTRIBUIÇÃO 

O GfK (Instituto alemão das análises do comportamento do consumidor final) publicou, em 2011, um estudo atualizado 

sobre o poder de compra da população alemã por diferentes produtos e regiões. Entre outros aspetos, foi analisado o 

poder de compra de vinhos da população por distritos/comarcas. De acordo com estes dados, os centros urbanos com 

o maior poder de compra para adquirir vinhos de maior qualidade são Munique, Frankfurt, Dusseldorf e Hamburgo. 

Os canais Off-Trade (estabelecimentos de venda para consumo posterior, excluindo portanto o canal Horeca) 

representam 83% do volume comercializado, com primazia para a venda em Supermercados/ Hipermercados (62%). As 

grandes cadeias de comércio a retalho alimentar são as cadeias “discount”. Nos últimos anos, tem-se verificado a 

http://foodandtravel.com/


       
 

 

introdução de vinhos de maior qualidade neste tipo de cadeias. Os retalhistas especializados representam apenas 11% 

do total de vinhos comercializados na Alemanha (em volume). 

Há uma especialização do comércio importador e as grandes cadeias trabalham diretamente com as empresas 

importadoras e não com os produtores. 

Os importadores alemães de vinhos portugueses, que transacionam vinho regularmente com o comércio a retalho 

especializado e com as garrafeiras, mostram-se satisfeitos com os resultados obtidos, mas confirmam que o potencial 

dos produtos pode possibilitar um aumento da quota atual. Este feedback por parte dos importadores e distribuidores 

junto dos dados que referem a fraca penetração dos produtos portugueses na grande distribuição, levam a apostar 

ainda mais neste canal, que tem normalmente ainda um valor acrescentado superior para os vinhos estrangeiros, 

apesar de vender em menores volumes. 

As novas tendências de mercado fazem com que os produtos portugueses tenham ainda maiores possibilidades de 

vingar num mercado com tantas oportunidades mas bastante concorrido. A aposta em alguns nichos de mercado, 

reforçando os produtos chave que já se encontram no mercado são fatores de extrema importância para o reforço da 

quota de mercado. Segmentos como o vinho biológico, vinhos de estilo moderno, mais leves e de teor alcoólico mais 

reduzido, oferta única de vinhos fortificados (Porto, Madeira e Moscatel), têm de ser explorados mais a fundo, visto 

que Portugal tem características únicas para poder vingar nestes nichos. 

VI.CONDIÇÕES LEGAIS DE ACESSO AO MERCADO 

As limitações legais para o vinho no mercado alemão passam pela inclusão de um imposto especial, tal como nas 

restantes bebidas alcoólicas. Para o vinho, o valor é de 136€/Hectolitro (1,36€/litro ou 1,02€/garrafa de 0,75l), para 

vinhos espumantes as taxas são as mesmas, para vinhos licorosos o valor é de 153€/Hectolitro (1,53/litro ou 

1,15€/garrafa de 0,75l) e para as bebidas espirituosas o valor já sobe para 1303€/Hectolitro de Álcool Etílico 

(13,03€/litro ou 3,91€/garrafa de 0,75l de bebida com 40% de álcool). Taxas consultadas no website da EU (CFE). 

Relativamente ao VAT (Imposto sobre valor acrescentado), é aplicada a taxa normal de 19% sobre o produto em 

questão. 

E quanto à rotulagem obrigatória, a Alemanha aplica os regulamentos utilizados em toda a EU. E a partir de 2006 é 

também obrigatória a menção em língua alemã nos produtos que contenham sulfitos (indicação “Enthält Sulfite”- 

contém sulfitos). Desde 2010 é também necessária a aplicação do novo logotipo uniformizado bio da EU para os 

produtos biológicos, sejam eles os vinhos ou as uvas que lhes dão origem. Existe também na Alemanha a indicação 

oficial “vinho produzido a partir de vinhas cultivadas de acordo com os métodos de agricultura biológica”, que deve 

também ser mencionada no rótulo. 

VII.CONTACTOS ÚTEIS

  Instituição Âmbito Website 

Jacques Wein-Depot 

Luso Weinimport 

O Vinho 

Weinkontor Freund GmbH 

Fonseca Import-Export GmbH 

Zink Lebensmittel+Weine 

Big Bottles 

Cielo del Vino Weinhandels GmbH 

Weingalerie - Weine aus PORTugal 

Wine & Waters OHG  

AixVinum 

Alleswein.com 

Bauer GmbH & Co. KG 

Importador/retalhista 

Import. de vinho Português/Espanhol 

Importador de vinho Português 

Importador vinho PT, ES, FR e IT 

Importador de produtos portugueses 

Importador/distribuidor 

Importador/distribuidor 

Importador/distribuidor 

Importador/distribuidor 

Importador/distribuidor 

Importador/distribuidor 

Importador/distribuidor 

Importador/distribuidor 

JacquesWD 

LusoWI 

OVinho 

WeinkontorFreund 

Fonseca 

Zink 

BigBottles 

CieloDelVino 

Weingalerie 

Wine&Waters 

AixVinum 

AllesWein 

Bauer 

http://www.cfe-eutax.org/taxation/excise-duties/germany
https://www.jacques.de/
http://www.luso-weinimport.de/
http://www.ovinho.de/
http://www.weinkontor-freund.de/
http://www.fonsecaimport.de/
http://feinkost-zink.servicebund.de/
http://www.big-bottles.com/
http://www.cielo-del-vino.de/
http://www.portwine.de/
http://www.wineandwaters.de/
http://www.aixvinum.de/
http://www.alles-wein.com/
http://www.bauer-vinothek.de/


       
 

 

Biowein-Erlesen  

Gogan Wine Imports  

WIV Wein International AG 

Hawesko Holding AG 

Mack &Schühle AG 

Schenk GmbH 

Eggers & Franke Holding GmbH & Co. KG 

Global Wines GmbH & Co. KG 

Tophi Warenhandelsgesellschaft GmbH  

Schlumberger GmbH & Co. KG 

Bernard-MassardSektkellerei GmbH 

Heinz Eggert GmbH & Co. Kg 

Dennree 

Alnatura 

Importador/distribuidor 

Importador/distribuidor 

Importador/distribuidor 

Importador/distribuidor 

Importador/distribuidor 

Importador/distribuidor 

Importador/distribuidor 

Importador/distribuidor 

Importador/distribuidor 

Importador/distribuidor 

Importador/distribuidor 

Importador/distribuidor 

Cadeia de supermercados Bio 

Cadeia de supermercados Bio 

BioweinErlesen 

GoganWI 

Wiv 

Hawesko Holding 

Mack Schuehle 

SchenkWeine 

EGFRA 

Globalwines 

Tophi 

Schlumberger 

Bernard Massard 

HEB 

Dennree 

Alnatura 

 

 
VIII.FEIRAS E EVENTOS ÚTEIS 

Evento Local / Data Website 

ProWein 

ForumVini 

BioFach (Produtos Orgânicos) 

ANUGA (Produtos Alimentares) 

WEINmesse 

MundusVini (Concurso de Vinhos) 
 

MundusViniBioFach (Concurso de Vinhos 
Orgânicos) 

BerlinerWeinTrophy (Concurso de 
Vinhos) 

Portugal WineTrophy (Concurso de 
Vinhos Portugueses) 

Düsseldorf / 2017 Março 19-21 (Anual) 

Munique / 2016 Novembro 11-13 (Anual) 

Nuremberga / 2017 Fevereiro 15-18 (Anual) 

Colónia / 2017 Outubro 07-11 (Anual) 

Berlin / 2016 Fevereiro 26-28 (Anual) 

Springtasting / 2016 Março 03 (Anual) 
SummerTasting / 2015 Setembro 21 (Anual) 

Neustadt / 2015 Dezembro 08 (Annual) 
 

WinterEdition / 2016 Fevereiro (Anual) 
SummerEdition / 2015 Julho (Anual) 

Berlin / 2016 Abril 2016 (Anual) 

ProWein 

ForumVini 

Biofach 

Anuga 

WEINmesse 

MundusVini 
 

MundusViniBiofach 
 

BerlinWeinTrophy 
 

PortugalWineTrophy 

 
IX.OUTRAS INFORMAÇÕES ÚTEIS 

Algumas das maiores cadeias retalhistas de vinho: Jacques’ WeindepotGmbH (www.jacques.de); Wein&VinosGmbH 

(www.vinos.de); MövenpickWeinGmbH (www.moevenpick-wein.de); VinoWeineundIdeenGmbH (www.vino24.de); 

Rindchen´sWeinkontorGmbH& Co. KG (www.rindchen.de); LobenbergsGuteWeine GmbH & Co. KG (www.gute-

weine.de); Pinard de Picard GmbH & Co. KG (www.pinard-de-picard.de); H.F. von Melle GmbH (www.von-melle.de); 

Weinkellerei der BASF SE (www.wirtschaftsbetriebe.basf.de); KölnerWeinkeller (www.koelner-weinkeller.de); 

WeinzecheHandels- und BeteiligungsgesellschaftmbH (www.weinzeche.de). 

Algumas das principais revistas setoriais: Weinwirtschaft - dedicada ao trade (www.weinwirtschaft.de); Wein + Markt - 

dedicada ao trade (www.wein-und-markt.de); SommelierMagazin - dedicada a Sommeliers e restaurantes de alto nível 

(www.meininger.de); Vinum - dedicada ao trade e consumidor final (www.vinum.de); Weinwelt - dedicada ao 

consumidor final (www.weinwelt.info); Feinschmecker - revista para o segmento gourmet (www.der-feinschmecker-

club.de); Essen &Trinken - revista para o segmento gourmet (www.essen-und-trinken.de); Selection- Das 

http://www.biowein-erlesen.de/
http://www.goganwineimports.de/
http://www.wiv-ag.com/
http://www.hawesko-holding.com/en/
http://www.mack-schuehle.de/
http://www.schenk-weine.de/de/index.html
http://www.egfra.de/en/
http://globalwines.de/
http://www.infowein.de/tophi.html
https://www.schlumberger.de/
http://www.bernard-massard.de/
http://www.heb-ra.de/
http://www.dennree.de/
https://www.alnatura.de/
http://www.prowein.com/
https://www.forum-vini.de/de
https://www.biofach.de/en
http://www.anuga.com/anuga/index-2.php
http://www.dwm.de/messen/weinmesse-berlin/
https://www.meininger.de/en/mundus-vini
https://www.meininger.de/en/mundus-vini-biofach
http://www.dwm.de/1/
http://www.dwm.de/1/professionals/trophies/portugal-wine-trophy/instructions/
http://www.jacques.de/
http://www.vinos.de/
http://www.moevenpick-wein.de/
http://www.vino24.de/
http://www.rindchen.de/
http://www.gute-weine.de/
http://www.gute-weine.de/
http://www.pinard-de-picard.de/
http://www.von-melle.de/
http://www.wirtschaftsbetriebe.basf.de/
http://www.koelner-weinkeller.de/
http://www.weinzeche.de/
http://www.weinwirtschaft.de/
http://www.wein-und-markt.de/
http://www.meininger.de/
http://www.vinum.de/
http://www.weinwelt.info/
http://www.der-feinschmecker-club.de/
http://www.der-feinschmecker-club.de/
http://www.essen-und-trinken.de/


       
 

 

ForumfürGenießer - revista para o segmento gourmet (www.selection-online.de); Weinwisser - revista para o 

segmento gourmet (www.weinwisser.com); Der Geniesser - revista para o segmento gourmet 

(http://dergeniesser.com/). 

Publicações online e web-blogs de interesse sobre o mercado dos vinhos na Alemanha: (www.tvino.de); 

(www.weinamlimit.de); (www.enobooks.de); (www.drinktank.blogg.de); (www.weinschreiber.de); 

(www.weinwahrheit.de); (www.nikos-weinwelten.de); (www.wein-plus.de); (www.degustation.de); 

(www.captaincork.com). 

As grandes cadeias alimentares: Edeka (https://www.edeka.de), com cada vez mais produtos biológicos, tem uma 

organização descentralizada, podendo ser interessante em regiões onde vivem muitos portugueses (e.g. Hamburgo); 

cadeias Discount: Lidl (www.lidl.de), Aldi (www.aldi.de), Kaufland (www.kaufland.de), Netto (www.netto-online.de), 

Norma (www.norma-online.de/); Lekkerland (www.lekkerland.com) – grossista. 

Venda de produtos biológicos: 

- Supermercados Bio: Denn’s (www.dennree.de/); Alnatura (www.alnatura.de/) – grossista, retalhista e merca 

própria; Bio Company (www.biocompany.de/) – 45 lojas em Berlim; Basic AG (basicbio.de/) – 26 lojas. 

- Ervanárias: Cooperativa Neuform (www.reformhaus.de/). 

A AICEP disponibiliza vários documentos com informação relativa ao mercado Alemão, que podem ser consultados 

acedendo ao website, no separador Mercados Externos, selecionando o país, ou através do link 

http://www.portugalglobal.pt/PT/Internacionalizar/Paginas/MercadosExternos.aspx?marketId=71. 

Está disponível um documento relativo ao mercado dos Vinhos na Alemanha, que pode ser consultado acendendo à 

Informação Setorial sobre o país, ou através do link 

http://www.portugalglobal.pt/PT/Biblioteca/Paginas/Detalhe.aspx?documentId=97564a6e-97f9-4054-b3c3-

5bf2d62f3dea. 

 

IX. RECOMENDAÇÕES DE NEGOCIAÇÃO 

•Recorrer a um tradutor

•Participar em Feiras

•Analisar devidamente potenciais agentes e 
contratos de agência

•Preparar adequada informação antes de 
contactar distribuidores

•Vender produtos não devidamente testados

•Fazer manuais de instruções em inglês ou alemão 
fraco

•Apresentar informação insuficiente ou de difícil 
análise

•Alterar planos

•Contactar depois das 16h ou em tardes de 6ª feira

•Não preparar devidamente a presença em Feiras

•Aceitar pagamentos por cheque

http://www.selection-online.de/
http://www.weinwisser.com/
http://dergeniesser.com/
http://www.tvino.de/
http://www.weinamlimit.de/
http://www.enobooks.de/
http://www.drinktank.blogg.de/
http://www.weinschreiber.de/
http://www.weinwahrheit.de/
http://www.nikos-weinwelten.de/
http://www.wein-plus.de/
http://www.degustation.de/
http://www.captaincork.com/
https://www.edeka.de/
http://www.lidl.de/
http://www.aldi.de/
http://www.kaufland.de/
http://www.netto-online.de/
http://www.norma-online.de/
http://www.lekkerland.com/
http://www.dennree.de/
http://www.alnatura.de/
http://www.biocompany.de/
https://basicbio.de/
http://www.reformhaus.de/
http://www.portugalglobal.pt/PT/Internacionalizar/Paginas/MercadosExternos.aspx?marketId=71
http://www.portugalglobal.pt/PT/Biblioteca/Paginas/Detalhe.aspx?documentId=97564a6e-97f9-4054-b3c3-5bf2d62f3dea
http://www.portugalglobal.pt/PT/Biblioteca/Paginas/Detalhe.aspx?documentId=97564a6e-97f9-4054-b3c3-5bf2d62f3dea

