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1. Caracterização geográfica, política e social 

 

Fonte: Portal Oficial do Grão-Ducado do Luxemburgo (http://luxembourg.public.lu/en/) 

 

 

Localização: Europa Ocidental 

Capital: Cidade do Luxemburgo (115.200 habitantes) 

Área total: 2.586 km2  

População: 602.005 (2018) - Feminina 49,7% e Masculina 50,3% 

População em % da população total da EU: 0,12% (2018) 

Esperança média de vida à nascença: 82,3 anos (2016) 

População urbana: 90,7% da População Total em 2017 

Densidade populacional: 228,23 por km2 

Designação oficial: Grão-Ducado do Luxemburgo  

Estrutura Administrativa: 3 distritos subdivididos em 12 cantões  

Fronteiras terrestres: Bélgica (148 km), França (73 km) e Alemanha (138 km) 

Chefe de Estado: Grão-Duque Henri Albert Félix Marie Guillaume, desde 2004 

http://luxembourg.public.lu/en/


 

 

Chefe de Governo: Xavier Bettel, desde 2013 

 

Regime Político: Monarquia Constitucional, que funciona como uma democracia parlamentar  

Poder Legislativo: Constituído pela Câmara dos Deputados (60 lugares – membros eleitos por voto 

popular) e o Conselho de Estado (21 lugares – membros nomeados pelo Grão-Duque sob proposta do 

Primeiro-Ministro). 

Principais Partidos Políticos: Partido Popular Social-Cristão (CSV), Partido dos Trabalhadores 

Socialistas Luxemburgueses (LSAP), Partido Democrático (DP), Déi Gréng (verdes); 

Adesão à União Europeia: 1 de janeiro de 1958 

Lugares no Parlamento Europeu: 6 lugares 

Outras cidades importantes: Esch-sur-Alzette (cerca de 33.286 habitantes), Differdange (cerca de 

24.304 habitantes), Dudelange (cerca de 19.734 habitantes); 

Clima 

Temperatura sem variações extremas, tendendo para o frio e húmido. Temperatura anual média: 

cerca de 9ºC. Temperaturas médias variam entre os 0ºC em Janeiro e os 18ºC em Julho.  

Idioma oficial 

Luxemburguês, alemão e francês são os 3 idiomas oficiais do país. O inglês também é amplamente 

falado pela grande maioria. 

Unidade monetária 

Euro (EUR) / Símbolo: € 

1 Euro (€) = 1,12 USD ($) 

 

 

Preços de referência em restaurantes em Luxemburgo (Abril 2019) 

Produto Euro (€) 

Água (garrafa de 33 cl) 2,54 € 

Coca-Cola / Pepsi (garrafa de 33cl) 2,76 € 

Café Cappuccino 3,10 € 

Cerveja importada (garrafa de 33cl) 4,00 € 

Cerveja nacional (0,5 litros) 5,00 € 

Comida para duas pessoas em restaurante à lista 

(dois pratos e sobremesa) 

70,00 € 

Comida em um restaurante barato (menu do dia) 17,00 € 

Fonte: www.preciosmundi.com, atualizado em Abril 2019. 

http://www.preciosmundi.com/


 

 

Preços em Supermercados em Luxemburgo (Abril 2019) 

 

Produto Euro (€) 

Vitela (1kg) anca ou similar 18,30 € 

Cebolas (1kg) 2,56 € 

Bananas (1kg) 1,73 € 

Tomates (1kg) 2,19 € 

Arroz (1kg) 1,79 € 

Alface (1 unid) 1,24 € 

Batatas (1kg) 1,47 € 

Laranjas (1kg) 2,46 € 

Maçãs (1kg) 2,49 € 

Peitos de frango (1kg) 11,60 € 

Cerveja Importada (33cl) 2,12 € 

Cerveja Nacional (0,5 litros) 1,52 € 

Garrafa de Vinho (qualidade média) 8,00 € 

Água (1,5 litros) 1,10 € 

Queijo Fresco (1kg) 17,90 € 

Dúzia de Ovos 3,60 € 

Pão (1kg) 1,94 € 

Leite (1 litro) 1,30 € 

Fonte: www.preciosmundi.com, actualizado em Abril 2019. 

  

http://www.preciosmundi.com/


 

 

2. Informações Úteis 

 

Formalidades na Entrada 
 
Para os cidadãos da União Europeia, em visitas que não excedam os 90 dias, basta a 

apresentação do passaporte ou bilhete de identidade ou cartão de cidadão. Para estadias mais 

longas é necessário a obtenção de uma autorização de residência. 

 

Viajar para o País 

Portugal possui ligação direta a partir de Lisboa com o Aeroporto Internacional de 

Luxemburgo-Findel, pela companhia aérea TAP, e as lowcost EasyJet e Ryanair. As companhias 

lowcost fazem também a ligação direta do aeroporto do Porto. A frequência dos voos é alta, 

mas tem flutuações conforme a época do ano.  

Existem também outras companhias que fazem ligação não diretas como a Lufthansa, a Luxair 

e a Swissair. 

 

Cuidados de Saúde 

O sistema de saúde de Luxemburgo é uma das melhores da Europa, visto que o governo cobre 

os cuidados básicos gratuitamente a todos os residentes, sendo que os que se encontram 

empregados contribuem com este sistema através do pagamento à segurança social de 

Luxemburgo. Para desfrutar dos mesmos direitos dos cidadãos luxemburgueses deve-se fazer 

acompanhar do Cartão Europeu de Seguro de Doença (CESD). 

 

Telecomunicações 

 
O indicativo internacional  é o +352. Há três operadoras de telefonia móvel: Lux GSM, Tango 

e Orange. A rede móvel é compatível com as redes portuguesas, pelo que se pode utilizar os  

 

http://www.seg-social.pt/pedido-cartao-europeu-seguro-doenca


 

 

respetivos telemóveis em roaming. É relativamente fácil encontrar cabines telefónicas que 

funcionam com cartões pré-pagos, que podem ser adquiridos nos correios, bancas, lojas etc. 

Hora Local 

Corresponde ao GMT +1. Em relação a Portugal, Luxemburgo tem sempre mais 1h tanto no 

horário de inverno como no de verão. 

 

Horários de Funcionamento 

Serviços Públicos e Bancos 

Das 9h às 16h30 (com 1h de almoço entre as 12h e as 14h) de segunda-feira a sexta-feira 

Comércio Tradicional 

Das 9h às 18h de segunda-feira a sábado / Algumas fecham às segundas de manhã e por 

norma, quintas e sextas-feiras geralmente ficam abertas até mais tarde, e aos sábados 

encerra-se mais cedo 

Postos de Correio 

Das 8h às 12h-13h30 e das 13h30-17h30 de segunda-feira a sexta-feira (alguns funcionam 

meio período aos sábados) 

No entanto, estes horários podem variar conforme a região do país em que se situa. 

 

Feriados 

1 De janeiro – Ano Novo  

Segunda-feira de Páscoa  

1 De maio – Dia do Trabalhador  

40 Dias após domingo de Páscoa (maio) – Ascensão de Jesus  

Pentecostes  

23 De junho – Feriado nacional luxemburguês  

15 De agosto – Assunção de Maria 

1 De novembro – Dia de Todos-os-Santos  

25 De dezembro – Natal  

26 De dezembro – Dia do Santo Estêvão  



 

 

Corrente Elétrica 

220-240 Volts, 50 Hz. 

São normalmente utilizadas as tomadas de dois pinos, padrão EURO. 

Competitividade 

19º - Global Competitiveness Index 2017/18 

Transparência 

9º - Corruption Perceptions Index 2018 

Facilidade de Negócio 

66º - Doing Business Report 2019 

Risco País  

Risco geral – AA  

Risco Político – AAA 

Risco de Estrutura Económica – AA 

(AAA = risco menor; D = risco maior) – EIU 

 

 

 

  



 

 

3. Economia 

 
Segundo o IMF, entre o período de 2018-2020, espera-se que o crescimento médio do PIB seja 

de 2,83% por ano, sendo que em 2018 espera-se o maior valor, de 3%, tendo uma queda 

mínima até aos 2,8% em 2020. 

Com relação a participação no PIB dos setores de atividade em 2018 indicam a seguinte 

participação:  

Indústria, incluindo energia 6,8% 

Comércio, hotelaria e restauração 18% 

Administração Pública 16,7% 

Atividades científicas, técnicas e administrativas 11,9% 

Construção 5,4% 

Imobiliário 7,9% 

Atividades financeiras e de seguros 26,5% 

Informação e comunicação 4,5% 

Agricultura, Silvicultura e Pesca 0,3% 

Outros Serviços 1,9% 

Fonte: OECD (2018), Value added by activity (indicator). Acesso em Maio de 2019. 

 

Os principais produtos do setor agrícola são batatas, os cereais (trigo e cevada) e o vinho. 

O setor industrial tradicional, como a siderurgia, sofreu uma grande diversificação, com a 

adição de fábricas de componentes químicos, produtos plásticos e engenharia elétrica. 

No setor dos serviços, os principais são os sectores de serviços financeiros e de seguros, 

comércio, hotelaria e restauração, e administração pública. 

O PIB per capita teve um constante crescimento no período 2016-2018, passando de 102,36 

mil USD em 2016 para 114,23 mil USD em 2018, no entanto, segundo o IMF, é esperado USD.  

A taxa média de desemprego, de acordo com o IMF, tem caído de 6,3% em 2016, para 5,8% 

em 2017 e 5% em 2018, prevê-se que se mantenha nos 5% no período de 2019-2020. 

 



 

 

Comércio Internacional 

 
Segundo o International Trade Centre - ITC (2018), relativamente aos principais clientes, 

destaca-se consecutivamente a Alemanha, que absorveu 25,8% do total das exportações de 

Luxemburgo em 2018. Em análise ao mesmo período, seguiram-se a Bélgica com 14,5%, a 

França (14,4%), a Holanda (5,7%) e a Itália (3,8%). Os cinco primeiros clientes representaram, 

em conjunto, cerca de 64% das suas vendas de produtos para os mercados externos em 2018. 

Valores exportado pelo Luxemburgo em milhar de USD – 2018 

 
Fonte: Internacional Trade Centre – ITC (Consultado em Maio de 2019) 

 
 
Ao nível dos principais fornecedores, a Bélgica ocupa o primeiro lugar, o peso das compras de 

bens provenientes desse país no valor global foi de 34% em 2018. Nas posições seguintes 

surgiram a Alemanha com 24,8%, a França em 3º lugar com 11,1%, a Holanda na 4ª posição 

com 5,2% e os Estados Unidos da América com 3,8%. Os cinco primeiros mercados 

representaram, em conjunto, 78,9% do total importado em 2018. 
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Valores importados pelo Luxemburgo em milhar de USD – 2018 

 
Fonte: International Trade Centre – ITC (Consultado em Maio de 2019) 

 

 

Nas exportações de Luxemburgo, as máquinas (incluindo computadores) representam 12,7% 

das exportações totais, ocupando a primeira posição em 2018, seguido de aço e ferro (12,6%), 

plástico (9,2%), veículos (7,5%) e máquinas elétricas e equipamentos (7%). Em 2018, as 

exportações apresentaram um crescimento de 3%, em relação ao ano anterior. 

Quanto às importações, os veículos encontram-se no topo da lista com 13,7% das importações 

totais. Combustíveis minerais ocupam a segunda posição com 9,9%, seguido de máquinas 

(9,3%), equipamentos electrónicos (7,2%) e aço e ferro (6,7%). Os dados de importação são 

referentes ao ano de 2018, ano que o país apresentou um crescimento de 5% nas importações 

comparativamente ao ano anterior. 
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4. Relações Económicas com Portugal 
 
Os valores de importação e exportação que Luxemburgo representa na relação com Portugal 

são em torno de menos de 0,2% se comparados aos valores totais para cada indicador, sendo 

que no ano de 2018 Portugal ocupou o 24º lugar como cliente do Luxemburgo e o 19º lugar 

como fornecedor.  

Relativamente às exportações de Portugal, a categoria que se destaca é a de alimentos e 

bebidas, com cerca de 16 milhões de euros exportados a Luxemburgo em 2018 de acordo com 

dados do ITC. Há também grande quantidade de exportação de veículos, representando em 

torno de 12,2% das exportações totais de Luxemburgo para Portugal. Em 2017, cerca de 800 

empresas portuguesas (excluindo empresas em nome individual) exportavam mercadorias 

para o Luxemburgo. 

Já nas importações, a categoria de produtos farmacêuticos é a de maior relevância, 

representando mais de 19% das importações totais de origem luxemburguesa, seguido de 

maquinaria e utensílios mecânicos com cerca de 16,2%. 

A balança comercial entre Portugal e o Luxemburgo tem sido tradicionalmente deficitária para 

Portugal, tendo sido negativa no período de 2011-2016. No entanto, com o aumento das 

exportações de Portugal para Luxemburgo a balança comercial começou a ser no ano de 2017 

favorável a Portugal, mantendo-se favorável no ano de 2018, com um montante de 3,7 

milhões de USD. 

  



 

 

5. Condições Legais de Acesso ao Mercado 

 

Regime Geral de Importação 

 
Sendo membro da União Europeia, Luxemburgo e Portugal beneficiam do livre comércio na 

União Aduaneira, permitindo uma maior facilidade e redução de gastos para estabelecer 

relações comerciais entre os dois países. 

As mercadorias com origem na UE ou colocadas em livre prática no espaço comunitário 

encontram-se isentas de controlos alfandegários, sem que deixe de haver a fiscalização da 

qualidade e características técnicas dos produtos. 

A União Aduaneira implica, para além da existência de um território aduaneiro único, a adoção 

da mesma legislação neste domínio (o Código Aduaneiro Comunitário (CAC) foi substituído 

pelo novo Código Aduaneiro da União), bem como a aplicação de iguais imposições 

alfandegárias aos produtos provenientes do exterior – Pauta Exterior Comum (PEC). A regra 

geral de livre comércio com países terceiros não impede que as instâncias comunitárias 

determinem restrições às importações, quando negociadas no seio da Organização Mundial 

de Comércio (World Trade Organization – WTO). 

O PEC baseia-se no Sistema Harmonizado de Designação e Codificação de Mercadorias (SH), 

sendo os direitos de importação na sua maioria ad valorem, calculados sobre o valor CIF 

(Custo, Seguro e Frete) das mercadorias. 

Para além dos referidos encargos, é necessário realizar o pagamento do Imposto sobre o Valor 

Acrescentado (IVA): 

•Taxa normal – 23%, aplicável à generalidade de bens e serviços; 

•Taxas reduzidas – 8%, sobre serviços de restauração e hotelaria, construção e habitação 

social, medicamentos, equipamento médico/farmacêutico, transporte de passageiros; e 5% 

aplicável, sobretudo, aos produtos agrícolas, alguns bens básicos de alimentação, livros e 

revistas; 

•Taxa 0% – nas exportações e serviços de transporte internacional de mercadorias. 

 



 

 

Os serviços financeiros e os relacionados com a educação, a saúde e o bem-estar social, assim 

como as vendas em segunda mão estão isentos de IVA. 

Determinados produtos encontram-se sujeitos ainda ao pagamento de Impostos Especiais de 

Consumo (IEC), a exemplo dos óleos minerais, os produtos energéticos, a eletricidade, o 

álcool, as bebidas alcoólicas ou o tabaco. 

As taxas fixadas pela UE são taxas mínimas. Os países da UE podem fixar taxas de impostos 

superiores, à medida das suas necessidades. 

É possível aceder a informação sobre os impostos e taxas na UE (Taxation and Customs Union), 

no Portal Europa onde estão divididas em Individuais e de Negócios.  

Também está disponível para consulta, a publicação – VAT Rates Applied in the Member States 

of the European Union (september 2015). 

 

Regime de Investimento Estrangeiro 

O Tratado da União Europeia consagra, entre outros princípios, a livre circulação de capitais, 

da qual resulta um quadro geral do investimento estrangeiro comum em todo o espaço 

comunitário, nos termos dos limites decorrentes do princípio da subsidiariedade, isto é, sem 

prejuízo de instrumentos legislativos criados pelos Estados-membros. 

Nesta linha, o promotor externo encontra no Luxemburgo um regime jurídico adaptado ao 

ordenamento comunitário: princípio da igualdade de tratamento face ao investidor nacional; 

direito de transferência para o exterior do produto da sua liquidação e dos rendimentos 

legalmente obtidos após cumprimento das respetivas obrigações fiscais; igualdade de acesso 

aos programas de incentivos disponibilizados às empresas. 

Não obstante a liberdade de estabelecimento na UE, importa referir que existe no 

Luxemburgo (como é regra nos restantes países comunitários) um conjunto de condições 

especiais de autorização e controlo para o exercício de uma série de atividades comerciais e 

industriais, assim como de profissões liberais. A criação de uma empresa deverá seguir as  

 



 

 

formalidades previstas para cada tipo de sociedade estabelecida na lei e culmina no registo 

da mesma junto do Trade and Companies Register. 

A Agência Luxembourg for Business, criada em 2008, com participação dos setores público e 

privado, é a entidade competente para assistir o investidor na implementação dos projetos, 

bem como para estabelecer os contactos necessários junto das entidades locais. Trata-se, na 

prática, de um one stop shop (ou network agency) para realizar as ligações com as entidades 

públicas envolvidas nos diversos procedimentos de criação de empresas. 

No que respeita aos incentivos o Estado poderá conceder ajudas a favor de operações de 

investimento, de reestruturação ou de I&D, entre outras, que tenham por objetivo promover 

a criação, o desenvolvimento, a reestruturação, a conversão ou a reorientação de empresas 

industriais e de prestação de serviços. Estas operações deverão, contudo, estar de acordo com 

as rigorosas exigências locais em matéria de ordenamento do território e de proteção 

ambiental. 

As empresas também podem recorrer a instrumentos de crédito que disponibilizam condições 

vantajosas, por exemplo, na concessão de empréstimos, aquisição de equipamentos, criação 

de empresas e promoção da inovação (ex.: SNCI – Société Nationale de Crédit et 

d’Investissement). 

No Portail Entreprises os interessados podem aceder a informações mais pormenorizadas 

sobre os diversos apoios disponíveis: 

 Financiamento; 

 Ajudas ao Emprego, Formação Profissional e Contratação Luxemburgo | Ficha de 

Mercado 48; 

 Apoio ao Comércio e Artesanato (ex.: criação e desenvolvimento de empresas, 

infraestruturas turísticas, proteção do meio ambiente); 

 Incentivos à Indústria e Prestação de Serviços (ex.: projetos de investimento com 

impacto no desenvolvimento económico do país e de determinadas regiões / cantões; 

 Apoios no Domínio da Proteção Ambiental; 

 Ajudas à Investigação e ao Desenvolvimento; 

http://www.investinluxembourg.lu/
http://www.snci.lu/
http://www.snci.lu/
http://www.guichet.public.lu/entreprises/fr/financement-aides/financement/index.html
https://guichet.public.lu/en/entreprises/financement-aides/aides-emploi-recrutement-formation.html
https://guichet.public.lu/fr/entreprises/financement-aides/regime-pme.html
https://guichet.public.lu/fr/entreprises/financement-aides/aides-environnement.html
https://guichet.public.lu/fr/entreprises/financement-aides/aides-recherche-developpement/rdi/aides-rdi.html


 

 

É de referir, ainda, que o Luxemburgo é uma das principais praças financeiras europeias, onde 

as sociedades holding usufruem de um regime fiscal bastante favorável (isenção de impostos), 

sendo considerados, fundamentalmente, dois tipos de sociedades desta natureza: as 

denominadas 1929 Holdings Companies, ao abrigo da Lei de 31 de julho de 1929 (revogada 

posteriormente); e as SOPARFI (Sociétés de Participations Financières). 

As primeiras estão excluídas dos vários Acordos assinados pelo Luxemburgo com países 

terceiros, tendo em vista a eliminação da dupla tributação, uma vez que estão isenta de 

impostos no Grão-ducado. As segundas diferenciam-se das 1929 Holdings Companies porque, 

além de lhes ser permitido o mesmo tipo de atividade, podem também operar ao nível 

industrial e comercial, ou seja, podem dedicar-se a uma atividade sujeita a tributação (as 1929 

Holding Companies dedicam-se especificamente à gestão de participações sociais, excluindo-

se as atividades industriais, comerciais ou de serviços). 

Importa referir que estas últimas (1929 Holding Companies) têm um interesse relativo hoje 

em dia; de facto, o regime tributário de isenção só é aplicável às empresas existentes a 19 de 

julho de 2006; cumprido o período transitório, previsto na lei, após 31 de dezembro de 2010 

não é mais permitido a nenhuma empresa holding beneficiar deste regime. Os promotores 

podem aceder ao respetivo quadro legal, através da consulta da publicação – Sociétés et 

Associations (Jurisprudence). 

Ainda no contexto dos incentivos disponíveis os interessados podem aceder a informação 

atual nos Sites: FEDER (Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional); FSE (Fundo Social 

Europeu); entre outros. 

Finalmente, referir que o Luxemburgo assinou com Portugal uma Convenção para Evitar as 

Duplas Tributações e Prevenir a Evasão Fiscal em Matéria de Impostos sobre o Rendimento e 

o Património, a qual entrou em vigor a 1 de janeiro de 2002 e que foi objeto de alteração em 

2012. 

http://www.legilux.public.lu/leg/textescoordonnes/recueils/recueil_societes/SOC_ASSOC.pdf
http://www.legilux.public.lu/leg/textescoordonnes/recueils/recueil_societes/SOC_ASSOC.pdf
http://www.fonds-europeens.public.lu/fr/fonds-europeens/feder/index.html
http://www.fonds-europeens.public.lu/fr/fonds-europeens/fse/index.html


 

 

 

Principais Setores Económicos 

O Luxemburgo goza de uma economia aberta que permite ao país manter uma economia de 

alto nível, motivada por diferentes setores.  

 

Setor Financeiro  

É o principal motivador da economia luxemburguesa. Cerca de 140 bancos operam do grão-

ducado, fazendo deste o centro europeu de bancos privados, sendo que a maioria dos bancos 

no país se especializam nesse setor (gestão de riquezas a clientes privados), seguros, funções 

de banco depositário de administração e investimento de fundos e distribuição de ações em 

fundos de investimento. O setor financeiro conta para um terço do PIB do país. 

 

Tecnologias de Informação e Comunicação  

Em anos passados constitui 36,6% do valor acrescentado bruto do país e conta para 4% do 

emprego. Devido à sua localização, é o país escolhido para fazer a ligação entre o resto dos 

países europeus. O grão-ducado conta com a presença de empresas como a Amazon, o Ebay, 

a Vodafone, o iTunes, etc., como também várias empresas de jogos online. O país apresenta 

grandes vantagens para estas empresas como grande diversidade de centros de data e uma 

larga e rápida conexão de internet.  

 

Indústria 

O setor do aço foi em tempos o maior motivador da economia, deixando de o ser após a crise 

de 1970. No entanto, hoje em dia continua a ser dos maiores setores da Indústria no 

Luxemburgo, contando com o maior grupo mundial da industrial do aço.  

 

Agricultura 

Nos últimos anos, a contribuição da agricultura para a economia do país tem sido estável 

apesar de não ter uma grande relevância. Nos dias de hoje cerca de 1% da população trabalha 

neste setor, e os terrenos reservados para o setor têm estado a diminuir. Contudo, com o 

aumento da procura por produtos biológicos por parte dos consumidores, lojas especialistas 

e supermercados podem fazer com que a importância deste setor aumente. 



 

 

 

Principais barreiras e vantagens do mercado 

 

Vantagens: 

 Grande número de nacionais portugueses e conhecedores da língua que poderão facilitar a 

entrada no mercado; 

 Localização central com fácil acesso ao resto da Europa; 

 Economia aberta e segura; 

 Infraestruturas modernas; 

 Grande qualidade de vida e poder de compra; 

 População qualificada em diversos setores de atividade; 

 Grande número de centros de investigação e de negócios. 

 

Barreiras 

 Dificuldade em iniciar um negócio; 

 Trabalho organizado e sindical; 

 Licenças e infraestruturas; 

 Necessidade de estabelecimento físico no Luxemburgo para o desenvolvimento de negócios; 

 Diferentes regras para cada banco e serviço financeiro; 

 Vários impostos ao longo ano; 

 Diversidade de fundos de investimento; 

 Cultura de negócios muito formal. 

  



 

 

 

6. Setor Agroalimentar e relação comercial com Luxemburgo 

O setor agroalimentar luxemburguês não é muito relevante no país, tendo em conta que a 

atividade agrícola tem vindo a diminuir cada vez mais no país devido às oportunidades de 

emprego e melhor qualidade de vida que o setor económico apresenta. As atividades mais 

significativas neste setor têm a ver com a produção de vinhos e os lacticínios como produção 

de queijo e leite. No entanto as exportações relativas a este têm vindo a crescer. O maior 

produto agroalimentar exportado pelo Luxemburgo é o queijo, enquanto o de Portugal é o 

vinho, sendo que este é a segunda maior exportação que Portugal fez para o Luxemburgo em 

2018. 

 

Perfil dos consumidores luxemburgueses e hábitos de compra 

Os consumidores luxemburgueses não são só aqueles com maior poder de compra na Europa 

como também aqueles que gastam mais. Apesar de nos últimos anos o crescimento 

económico do país ter diminuído, as tendências dos cidadãos têm-se mantido. Em 2017, em 

comparação com os outros países europeus, no Luxemburgo gastou-se cerca de 32% mais. No 

Luxemburgo 15% da despesa média anual corresponde à despesa alimentar (incluindo 

bebidas alcoólicas e não alcoólicas). Dentro da despesa alimentar (15% do despesa total), 51% 

é destinado à compra de comida para refeições em casa, e 37% para refeições fora de casa. 

Entre as bebidas não alcoólicas (6%) mais consumidas estão chá, café, cacau, água e 

refrigerantes. Já as bebidas alcoólicas (6%) mais consumidas são vinho, champanhe e 

espumante. Nos últimos tempos a procura por produtos biológicos, não só pelos 

consumidores, mas também pelas superfícies comerciais tem vindo a aumentar. 

Estes têm preferência pela qualidade do produto acima do preço ou marca que representam, 

não deixando de ser suscetíveis a promoções oferecidas a produtos de consumo diário. 

Valorizam a reputação das marcas e o desenho ergonómico do produto consumível. 



 

 

 

Principais cadeias retalhistas em Luxemburgo 

Cactus 

É a maior cadeia retalhista de Luxemburgo, com mais de 4.000 empregados em quase 50 lojas 

distribuídas pelo país. A cadeia nacional domina com cerca de 43% do market share 

atualmente, tendo atingido a marca de 948 milhões de euros em vendas, sendo que 80% deste 

valor representa produtos alimentares. Possui diversas marcas e grande variedade de 

produtos, incluindo produtos estrangeiros. 

Delhaize 

Pertence ao grupo Ahold Delhaize que opera em diversos países, incluindo nos Estados Unidos 

com as redes Stop & Shop, Giant, Peapod, Hannaford entre outros, nos Países Baixos com o 

Albert Heijn, Gall & Gall e Etos, e também através de joint ventures como o Pingo Doce em 

Portugal e a Super Indo na Indonésia. Em conjunto com a Bélgica e com o Luxemburgo existem 

quase 800 lojas Delhaize espalhadas pelos dois países. 

Auchan 

Parte do grupo francês Groupe Auchan SA, também é uma das cadeias retalhistas que 

oferecem produtos de diversos países, contendo uma grande variedade de produtos 

alimentares e bebidas. Atualmente possui 2 lojas no Luxemburgo, um hipermercado em 

Kirchberg e um supermercado em Differdange. 

Cora 

É uma rede também francesa e também possui 2 lojas em Luxemburgo, ambas caracterizadas 

como hipermercados. É também conhecida pela grande variedade de produtos que 

disponibiliza aos seus clientes, bem como produtos internacionais de diversos países. 

Aldi e Lidl 

As duas lojas de desconto possuem juntas em torno de 25 lojas em Luxemburgo, muito 

conhecidas pelas marcas alternativas que oferecem a preços mais acessíveis. Comparando a 

variedade de produtos com as cadeias mencionadas anteriormente, é consideravelmente 

pequena. 



 

 

 

Principais retalhistas e distribuidores de produtos portugueses em Luxemburgo 

Supermercados Primavera 

Desde 1976 que importam e distribuem produtos portugueses, disponibilizando mais de 6.000 

produtos em seu catálogo. Possui 3 supermercados em Luxemburgo e também diversas 

padarias e pastelarias espalhadas pelo país. 

La Provençale 
Sendo o maior grossista da região centro, o La Provençale importa e distribui produtos 

oriundos de diversos países europeus, tanto para o Luxemburgo quanto para os países 

transfronteiriços como a Alemanha, a França e a Bélgica. A sua carta de clientes inclui diversos 

hotéis, restaurantes, serviços de catering, companhias aéreas, hospitais, supermercados e 

pastelarias. 

Fleur de Lait 
Criada em 1981 por um queijeiro e um agricultor, a especialidade da Fleur de Lait é a produção 

de queijos italianos e portugueses. É um comércio pequeno e atualmente emprega 15 

pessoas. 

Mondim de Bastos 

Focada na venda de produtos nacionais, portugueses e espanhóis de diversas categorias 

alimentares como carnes, frutas, legumes, queijos e uma grande variedade de vinhos. 

Boni Mores 

Esta loja situada em Dommeldange apresenta uma grande seleção de vinhos portugueses, 

sobretudo vinhos provenientes do Porto e da Madeira. 

Restaurantes 

Existem também em Luxemburgo diversos restaurantes típicos portugueses que oferecerem 

menus variados de comida típica e seleções de diversos vinhos portugueses, como o 

Restaurante Beirão, Bodega, Restaurante Fado e Jardin du Portugal. 

 

 



 

 

Produção interna Luxemburguesa 

Um dos sectores importantes a ser mencionado é o do vinho, sendo dos principais produtos 

de exportação. A maior cooperativa do país, Les Domaines de Vins Moselle detém a maior 

parte do sector nacional na principal atividade agrícola do país. Um terço do consumo 

doméstico provém de vinhos de produção nacional, que são distribuídos a partir das cadeias 

retalhistas mencionadas anteriormente (Cactus, Cora, Delhaize e Auchan). A maior parte da 

produção destina-se ao fabrico de vinhos brancos, sendo os tintos, na sua maioria, 

importados. 

O sector de lacticínios também é um dos mais importantes para a economia luxemburguesa. 

Estes produzem diversos produtos lácteos como leite, manteiga e diversos tipos de queijo. 

Dentro das várias empresas do sector, destacam-se: Luxlait, Laiterie Ekabe SA, Ets Mulheims 

Sarl, Industrial Milk Company SA e Groupe Lectalis. 

Concorrência 

Quando se fala em concorrência internacional, os principais países que se destacam entre as 

importações do Luxemburgo são: a Bélgica, a Alemanha, a França, os Países Baixos e os 

Estados Unidos da América, que juntos representam grande parte das exportações totais 

luxemburguesas. Atualmente Portugal encontra-se na 23ª posição, exportando 

principalmente máquinas e aparelhos, químicos e metais comuns.  

Em análise a alguns produtos selecionados do setor agroalimentar, Portugal encontra-se bem 

posicionado em termos de exportações destes produtos para o Luxemburgo, representando 

uma parte significativa das importações do país neste setor, sendo até em alguns produtos 

como as bebidas, bebidas espirituosas e o vinagre, as gorduras animais e vegetais e os 

produtos de peixe dos primeiros 5 exportadores. A sua maior concorrência neste setor passa 

também pelos maiores exportadores para o Luxemburgo como a Bélgica, a Alemanha, a 

França, a Holanda e a Itália. 

  



 

 

7. Feiras de Alimentos e Bebidas no Luxemburgo  

O Luxemburgo é um país que apesar de muita atividade de comércio internacional não tem 

muitas feiras setoriais ao contrário dos seus países vizinhos, não tendo nenhuma feira no setor 

Agroalimentar. 

 

8. Contatos Úteis 

Em Portugal 

Embaixada do Luxemburgo em Portugal  

Rua das Janelas Verdes, 43 

1200-690 Lisboa 

Tel.: 213 931 940 | Fax: 213 901 410 

E-mail: lisbonne.amb@mae.etat.lu | https://lisbonne.mae.lu/fr  

Aicep (Porto) 

Rua Júlio Dinis, 748, 9º Dto 

4050-012 Porto 

Tel.: 226 055 300 

E-mail: aicep@portugalglobal.pt | http://www.portugalglobal.pt  

Aicep (Lisboa) 

Rua de Entrecampos, nº 28 Bloco B – 12º Andar 

1700-158 Lisboa 

Tel.: 217 909 500 

E-mail: aicep@portugalglobal.pt | http://www.portugalglobal.pt  

Câmara de Comércio Luso- Belga - Luxemburguesa 

Av. Visconde Valmor, 76 – 1º 

1050-242 Lisboa 

Tel.: 213152502  

E-mail: info@cclbl.com | www.cclbl.com  

mailto:lisbonne.amb@mae.etat.lu
https://lisbonne.mae.lu/fr
mailto:aicep@portugalglobal.pt
http://www.portugalglobal.pt/
mailto:aicep@portugalglobal.pt
http://www.portugalglobal.pt/
mailto:info@cclbl.com
http://www.cclbl.com/


 

 

 

No Luxemburgo 

Embaixada de Portugal no Luxemburgo  

282, Route de Longwy 

L - 1940 Luxembourg 

Tel.: (+352) 46 61 90/1 | Fax: (+352) 465169 

E-mail: luxemburgo@mne.pt |https://www.luxemburgo.embaixadaportugal.mne.pt   

Consulado Geral no Luxemburgo 

282, Route de Longwy 

L - 1940 Luxembourg 

Tel.: +(352) 45 33 47 23 

E-mail: consulado.luxemburgo@mne.pt  

AICEP Bruxelas 

Avenue de Cortenbergh 12 Kortenberglaan 

1040 Brussels - Belgique 

Tel.: (+322) 286434 | Fax: (+322) 2310447 

E-mail: aicep.brussels@portugalglobal.pt | http://portugalglobal.pt  

Câmara de Comércio e Indústria Luso-Luxemburguesa 

13, Op Zaemer 

L-4959 Bascharage 

Tel.: (+352) 26 12 35 17 

http://www.ccill.lu/ | http://www.ccill.lu/  

Câmara de Comércio de Luxemburgo 

7, rue Alcide de Gasperi, Luxembourg-Kirchberg 

L-2981 Luxembourg 

(+352) 42 39 39 – 1 

http://www.cc.lu/ | https://www.cc.lu/ 
 
Federação Empresarial de Luxemburgo (FEDIL) 
7, rue Alcide de Gasperi, Luxembourg-Kirchberg 
Boîte postale 1304, L-1013 Luxembourg 
(+352) 43 53 66 – 1 
http://www.fedil.lu/ 

mailto:luxemburgo@mne.pt
https://www.luxemburgo.embaixadaportugal.mne.pt/
mailto:consulado.luxemburgo@mne.pt
mailto:aicep.brussels@portugalglobal.pt
http://portugalglobal.pt/
http://www.ccill.lu/
http://www.ccill.lu/
http://www.cc.lu/
http://www.fedil.lu/


 

 

 
Agence Nationale pour la Promotion de l’Innovation et de la Recherche (Luxinnovation) 
7, rue Alcide de Gasperi 
L-1615 Luxembourg 
(+352) 43 62 63 – 1 
http://www.luxinnovation.lu/ 
 
Association the Luxembourg Fund Industry (ALFI) 
12, rue Erasme L-1468 Luxembourg 
PO box 206, L-2012 Luxembourg 
(+352) 22 30 26 – 1 
http://www.alfi.lu/homepage 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.luxinnovation.lu/
http://www.alfi.lu/homepage
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