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1. Considerações prévias 

A FIPA – Federação das Indústrias Portuguesas Agro-Alimentares tem vindo a afirmar 

o compromisso da indústria agroalimentar para com a recuperação económica de 

Portugal e é hoje a principal interlocutora junto dos decisores políticos, no que respeita 

à definição dos eixos de competitividade do setor e ao estabelecimento de estratégias 

que conduzam ao equilíbrio da balança comercial alimentar através do aumento das 

exportações e diminuição das importações. 

Os três pilares estruturais que sustentam a atuação da federação representam os 

compromissos para com a competitividade económica, a confiança dos consumidores e 

a sustentabilidade e responsabilidade social. 

No âmbito económico, estamos a falar do maior setor industrial do país, um dos maiores 

empregadores e um motor fundamental para a agricultura nacional. Neste sentido, a 

FIPA tem vindo a colocar todo o empenho no fortalecimento da internacionalização, 

defendendo a adoção de estratégias comuns, que sejam o espelho da vontade e 

necessidade das empresas e que unam as organizações mais representativas da produção 

alimentar. 

O futuro de Portugal passa por uma definição e implementação urgente de políticas 

objetivas dirigidas para o crescimento económico, não podendo ser ignorado que não 

haverá crescimento externo sustentável sem a devida solidez a nível nacional. 

Torna-se assim relevante fazer assentar uma futura estratégia em eixos como a 

competitividade das indústrias em território nacional, a cooperação entre a indústria e as 

entidades de I&D, a valorização da representatividade associativa e a articulação entre 

as várias entidades públicas e os setores privados, criando-se um verdadeiro plano de 

networking. 

Entendemos que para trilhar um caminho de sucesso, a este nível, é imprescindível 

trabalhar na base do reforço e reconhecimento da dinâmica associativa, quer na 

identificação das verdadeiras aspirações das empresas quer na contribuição para a 

definição das políticas públicas de apoio/incentivo. 
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Identificam-se alguns objetivos prioritários para a consolidação de um plano de ação 

que suporte a definição dos instrumentos de política de apoio setorial: 

• Dinamização das ações de promoção externa horizontais; 

• Consolidação da presença nos principais mercados; 

• Impulsionar o crescimento em novos mercados; 

• Potenciar novos segmentos de mercado bem como novos modelos de apoio; 

• Promover áreas de negócio de âmbito internacional que vão para além da venda 

direta de produtos alimentares; 

• Estabilizar um modelo de atuação conjunta entre os vários agentes ativos em 

matérias de promoção externa e internacionalização. 

Neste sentido, a FIPA desenvolveu, após consulta direta às principais empresas, uma 

visão estratégica sobre “políticas para a exportação e internacionalização da indústria 

agroalimentar”, que já fez chegar à tutela. 

Por outro lado, a FIPA foi consultada pelo GPP - Gabinete de Planeamento e Políticas 

do MAMAOT para se pronunciar sobre o documento elaborado pelo Portugal Foods 

conforme delegação que foi acordada no âmbito de reunião alargada tida no MAMAOT 

em janeiro de 2012 e para o qual deu os seus contributos muito atempadamente. 

Reconhecendo a crescente dinâmica em torno deste desígnio, a FIPA pretende com este 

documento apresentar não só os seus contributos para o trabalho em curso mas reforçar 

as linhas estratégicas que as empresas do setor consideram mais pertinentes. 

Para fazer acontecer uma verdadeira estratégia de internacionalização tem de haver 

representatividade, sinalização e mobilização! 

 

 

 

 



 

4 

 

 

2. Princípios orientadores para uma política de internacionalização 

No sentido de contribuir para uma sistematização de um conjunto de princípios que 

devem estar subjacentes a uma política consistente e de longo-prazo de apoio à 

internacionalização, a FIPA elenca um conjunto de pontos que serviram de base 

estruturante para os contributos inscritos neste documento. 

BASE NACIONAL | Criar uma verdadeira política de fileira 
 
• Uma política de internacionalização não pode ser concebida sem uma estreita 

relação com as políticas de I&D. Sabemos que desde há muito, embora com sinais 

positivos nos últimos tempos, os recursos alocados à investigação e ao 

desenvolvimento não se têm revelado um verdadeiro suporte aos processos de 

inovação, muitas vezes devido a uma falta de cultura de transferência de 

conhecimento. Faz assim todo o sentido envolver nesta dinâmica o papel 

perfeitamente identificado dos Pólos Tecnológicos e potenciar as sinergias que 

estão a ser atualmente criadas, por iniciativa da FIPA, no âmbito da Plataforma 

Tecnológica nacional “Food for Life”. Efetivamente só com uma boa base de 

conhecimento, será possível a diferenciação dos produtos e dos processos com vista 

a um bem-sucedido processo de internacionalização, com a vantagem de que 

passaremos também o conhecimento para esse patamar. 

 

• É igualmente fundamental promover um maior reequilíbrio nas relações comercias 

na fileira, nomeadamente na relação com a Grande Distribuição, de forma a que 

não seja posta em causa a viabilidade das empresas fornecedoras e a realização de 

investimentos para a inovação. O trabalho em curso na PARCA deve ter bem 

presente esta realidade e é um bom exemplo a seguir. 
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• Como sabemos uma relação duradora com clientes internacionais implica saber dar 

respostas atempadas aos compromissos firmados. Temos assistido nos últimos anos 

a várias situações de rutura no abastecimento de matérias-primas o que, para além 

da fragilização da relação comercial, pode por em causa contactos futuros. Torna-se 

assim da máxima relevância definir uma política de criação de stocks de segurança 

e encarar como prioritária a criação de uma bolsa de matérias-primas. 

SIMPLIFICAR | Canalizar apoios para empresas com potencial exportador 
 
• Devem ser criados mecanismos que permitam o apoio direto às empresas que 

demonstrem capacidade e apostem na internacionalização. 

 

• Num primeiro patamar de prioridades, aumentar a dimensão de uma empresa que já 

tem know-how e uma operação estruturada é frequentemente mais produtivo (e 

portanto mais rentável do ponto de vista de alocação de recursos escassos) do que 

disseminar de raiz esses fatores críticos em empresas sem historial de exportação. 

 

• A definição de produtos e de mercados prioritários deve ser feita pelas próprias 

empresas para que haja uma verdadeira correlação com a capacidade de realização 

dos necessários investimentos para obtenção de escala e rentabilidade. 

 

• Não deve ser seguida uma política assente em iniciativas de planeamento central, 

seja este planeamento público ou por interposta associação. Não faz sentido o 

Governo ou outra entidade qualquer definir “mercados prioritários” ou condicionar 

a oferta das empresas. 

 

• A definição de programas em regime de planeamento central redunda 

invariavelmente em “programas” com escassa aderência à realidade das empresas e 

na multiplicação de sistemas e estruturas de operacionalização e controlo. 
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• Os instrumentos de apoio financeiro atuais estão dispersos por vários programas. 

Deve ser criado um fundo de financiamento onde todas as empresas do setor 

possam concorrer individual e coletivamente 

POTENCIAR CRESCIMENTO | Não discriminar entre indústrias e empresas 
 
• A generalidade dos programas de apoio privilegia as pequenas empresas, 

frequentemente vedando o acesso às “grandes” empresas. As políticas que ignoram 

apoios às “grandes” empresas esquecem que no mercado global em que competem 

elas são efetivamente “pequenas”. Em todos os mercados externos as marcas 

Portuguesas, independentemente da sua dimensão em Portugal, são “estrangeiras”, 

competindo com multinacionais e líderes locais. É preciso não esquecer que um 

euro de exportações vale o mesmo para o PIB, independentemente do produto ou da 

dimensão da empresa. 

 

• É um contra-senso definir políticas de apoio à exportação e usar como critério 

eliminatório a dimensão das vendas no mercado doméstico. 

APROVEITAR SINERGIAS | Promover ações de eficiência coletiva 
 
• As medidas de apoio à internacionalização devem promover a eficiência coletiva, 

conseguindo sinergias através de ganhos de dimensão e do acesso mais alargado a 

redes de conhecimento e de influência relevantes. 

 

• Existem oportunidades claras ao nível da capacitação de recursos humanos 

(formação para o desenvolvimento de competências específicas para a 

internacionalização), da business intelligence (a informação sobre mercados de 

destino é crucial para preparar aumentos de exportações), da presença em feiras, 

das missões empresariais, do aproveitamento da presença externa de empresas 

portuguesas (elementos facilitadores da internacionalização de outras empresas) e 

da diplomacia económica. 
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• O apoio às atividades de promoção externa coletivas deve ser coordenado por uma 

única entidade, responsável pela coerência, ambição e qualidade das 

representações. 

 

• É importante a articulação com os incentivos ao agrupamento de produtores para 

ganhos de dimensão, em particular sob marcas únicas, incluindo denominações 

protegidas. 

NÃO DESPERDIÇAR RECURSOS | Investir em relações de fidelização 
 
• É através dos casos concretos de presença relevante de marcas portuguesas nos 

mercados que melhor se constroem relações de fidelização e se cria uma imagem 

positiva do país enquanto exportador alimentar. 

 

• Uma imagem ou marca muito genérica e transversal é provavelmente irrelevante 

para os consumidores a que se destina. Não será possível demonstrar o efeito deste 

tipo de investimentos nas exportações – a única garantia é o investimento pois 

nunca se fará a contabilidade do retorno real. 

RESPONSABILIZAR | Promover a eficácia dos apoios e o seu controlo 
 
• As empresas estão habituadas a investir e a medir o retorno, melhorando estratégias 

para obter mais dimensão e rentabilidade - o financiamento só deve ser canalizado 

para empresas na medida em que estas também invistam. 

 

• A subsidiação pura, qualquer que seja a iniciativa (p.e. missões empresariais, feiras, 

estagiários, etc.), sem participação das empresas, é em regra geral um investimento 

não reprodutivo e sem critério de eficácia. 
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• O sector privado deve poder influenciar as políticas públicas para maximizar a sua 

eficácia e deve poder auditar a aplicação dos recursos (obrigação de transparência 

do Estado). Não deve obviamente substituir-se ao sector público na gestão dos 

recursos públicos. 
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3. Comentários à proposta de “estratégia de internacionalização do 

setor agroalimentar” 

O documento colocado em consulta deverá representar a base para uma discussão 

alargada que permitirá ao GPP, no âmbito das suas competências, elaborar um 

documento estratégico que venha a ser a base para a definição dos instrumentos de 

política ao apoio setorial no período 2014/2020. 

Tendo em conta a divisão setorial que o documento comporta, a FIPA divulgou o 

mesmo pelos seus associados, procurando obter os necessários contributos setoriais. 

Com base nesta colaboração e alinhamento, a FIPA apresenta as suas considerações 

gerais.  

Devemos reconhecer o instrumento em análise como um bom ponto de partida para o 

trabalho a realizar sublinhando a consistência da abordagem, a estruturação do 

documento e a perspetiva de eficiência coletiva desenhada. 

Os comentários a seguir expressos pretendem dar um contributo positivo para o 

instrumento em análise mas também alinhar com o documento elaborado pela FIPA e já 

referido.  

3.1. Relativamente à introdução 

3.1.1. “Enquadramento setorial” 

Os dados apresentados estão alinhados com os publicados pelo INE. No entanto julga-se 

que o MAMAOT deve criar um verdadeiro observatório visto que muitos destes dados, 

para além de distantes no tempo, estão desligados da realidade. 

3.1.2. “Desarticulações do setor”  

Sublinha-se a referência aos aspetos negativos da dispersão dos apoios em alternativa a 

incentivos que promovam uma maior eficiência coletiva. 

É também verdade que a falta de focalização no triângulo Indústria - Agricultura - I&D, 

tem trazido sérias desvantagens competitivas a Portugal. 
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Importa no entanto reconhecer que ao longo das últimas décadas o agroalimentar não 

foi percecionado nem valorizado enquanto setor estratégico de internacionalização e 

torna-se urgente inverter este cenário. 

 

3.1.3. “Desafios e opções”  

Há que desenvolver uma reflexão cautelosa sobre algumas medidas elencadas. 

Quando se faz explicitamente referência à atração de investimento direto estrangeiro e 

se concretizam alguns cenários setoriais, está-se a ignorar que existem hoje em Portugal 

muitas empresas, muitas já de capital estrangeiro, com capacidade instalada que está 

subaproveitada. É verdade que a entrada de investimento no país é bem-vinda mas não 

em situações que venha colocar em causa os investimento já feitos. Não se concebe um 

modelo de atração de investimento estrangeiro sem que haja a devida canalização prévia 

de esforços para a dinamização das indústrias já instaladas. 

Por outro lado, devemos ser cautelosos com o modelo de networking e na adoção de 

estratégias de comunicação de “marca umbrella”, devendo-se reconhecer que é pelos 

casos concretos de presença relevante de marcas portuguesas nos mercados que melhor 

se constroem relações e se cria uma imagem positiva do país enquanto exportador 

alimentar. 

3.2. Relativamente às prioridades estratégicas 

3.2.1 “Providenciar políticas públicas de apoio à internacionalização do setor 

agroalimentar”  

A FIPA sublinha que só com estratégias de valor a longo prazo (investimento em 

marcas, aposta na qualidade, diferenciação e dimensão) o país se tornará competitivo no 

setor alimentar. 

Concordamos com a referência ao aproveitamento da presença externa de empresas 

nacionais. 
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No que respeita à orientação das políticas de apoio ao investimento direto português no 

estrangeiro não se compreende que se adote um critério que relacione esses apoios com 

a dependência do aprovisionamento externo, devendo sim estar relacionados com os 

efeitos positivos na balança comercial, devendo as empresas que demonstram 

capacidade e apostam na exportação e internacionalização ser diretamente apoiadas.  

Sublinha-se ainda que os programas de apoio à internacionalização não deveriam 

discriminar as empresas em função da sua dimensão no mercado doméstico mas sim 

estar abertos a apoiar todas as empresas do sector (todas as NUT’s e PME’s e não 

PME’s) nos seus investimentos (nas marcas e mercados que as empresas definirem) em: 

• Estudos de mercado; 

• Presença em feiras; 

• Publicidade e promoção das marcas; 

• Adaptação de embalagens e desenvolvimentos específicos para exportação. 

A percentagem dos investimentos a apoiar pode ser ligada ao crescimento efetivo das 

exportações no ano imediatamente anterior (podem ser previstos crescimentos mínimos 

e limites máximos aos apoios a conceder) e que incorporem, do lado das empresas, um 

investimento mínimo a definir. 

No campo fiscal deverão ser avaliadas medidas de isenção de IRC na componente de 

Valor Acrescentado nacional que é exportado (com esta medida defende-se 

simultaneamente a criação de valor nas fileiras em Portugal) e a isenção total ou parcial 

de IRS e Segurança Social aos Colaboradores temporariamente deslocados para residir 

no estrangeiro em projetos de internacionalização. Considera-se igualmente pertinente a 

majoração em sede de IRC das despesas com estudos de mercado, adaptação de 

embalagens, desenvolvimentos, promoções, publicidade, presença em feiras, 

deslocações e rendas de expatriados. 
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Entendemos ainda que, tendo a internacionalização sido nomeada como estratégica para 

o país, é fundamental criar mecanismos de garantia do financiamentoàs empresas que 

estejam devidamente envolvidas neste desígnio. 

Torna-se prioritário criar um sistema mais eficaz de seguros de crédito, que não dependa 

da gestão casuística das empresas seguradoras. Atualmente a gestão dos plafonds é 

discricionária por parte das companhias de seguros de crédito, criando múltiplos 

constrangimentos ao desenvolvimento dos negócios. O Estado deve criar um 

mecanismo de garantia dos pagamentos em destinos selecionados que cubra todos os 

créditos até determinados montantes, a estabelecer com base numa relação 

necessidade/viabilidade, na condição do Cliente ser também coberto (qualquer que seja 

o plafond) por uma empresa de seguro de crédito. 

Deve ainda ser criado um mecanismo de financiamento específico para apoio à 

internacionalização (por exemplo, através da CGD ou de um sindicato de bancos 

nacionais, com participação do Estado). 

3.2.2. “Alinhar a oferta às reais necessidades de um mercado global”  

Reconhece-se a importância de uma perspetiva focalizada nos consumidores dos 

diferentes mercados e das suas atuais exigências, no entanto a definição de mercados-     

-alvo deverá ser sempre feita com base na prospeção desenvolvida pelas empresas e não 

em conceitos pré-definidos ou generalizáveis. Podem referir-se vários exemplos: 

• Avaliação dos mercados alvo, com vista ao desenvolvimento de produtos 

inovadores, com embalagens mais atrativas e direcionadas para as especificidades 

sociais e nutricionais (ex: Sistema de unidoses para famílias menos numerosas; 

produtos biológicos; alimentos para celíacos). 

 

• Tecnologias emergentes para suporte à criação de novos produtos de qualidade 

premium e prazos de validades superiores, que permitam a produção, 

processamento e conservação dos alimentos destinados a mercados mais distantes. 
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• Desenvolvimento de novas tecnologias para valorização de subprodutos. 

 

• Desenvolvimento e estímulo de empresas mais eco-eficientes, e sistemas de 

produção com maior potencial para obtenção de alimentos seguros, saudáveis e 

sustentáveis nos três eixos – ambiental, social e económico. 

 

3.2.3.  “Posicionar Portugal, as suas marcas e os seus produtos” 

Deverá ser posto um ponto final a ações descoordenadas, com várias “marcas-

umbrella”, com espaços de dimensão pouco concorrencial e muitas vezes ineficazes. 

No plano da diplomacia económica concordamos que Portugal necessita de se afirmar, 

promovendo uma maior interação entre as empresas e os mercados, através de apoio 

local assente na AICEP e nas estruturas diplomáticas. 

3.2.4. “Capacitação tecnológica e de capital humano”  

Importa criar uma estreita relação com a Plataforma Tecnológica já criada e dinamizada 

pela FIPA em conjunto com outras entidades. 

Disponibilizar às empresas um sistema de formação para desenvolvimento das 

competências específicas para a internacionalização. 

Financiar as ações de formação que as próprias empresas desenvolvam. 

3.2.5. “Business Intelligence”  

A transferência de business intelligence deve ser adaptada à realidade do sector 

Torna-se imperativo complementar as “ficha-país” da AICEP com informação útil para 

as empresas do sector (exemplo: estratificação do consumo alimentar, por canais e 

categorias, evolução recente, principais distribuidores, etc.) 

Por outro lado é importante que seja disponibilizada  às empresas uma solução 

estruturada para satisfazer as suas necessidades de informação específicas (operadores, 

quotas, preços, procedimentos administrativos, etc). 
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3.2.6. “Transformar as prioridades estratégicas num modelo de implementação 

excepcional”,  

A FIPA entende como estratégica a fomentação da agregação de um conjunto de 

entidades de cúpula (ex: FIPA, Portugal Foods) num modelo de consórcio que venha a 

gerir, num formato flexível, a participação conjunta de empresas nacionais nas várias 

atividades inerentes à promoção externa. Este “consórcio” deve assumir, em estreita 

articulação com o Governo e sendo um verdadeiro “espelho” das necessidades das 

empresas, a coordenação das ações destinadas a apoiar grupos de empresas com vista a 

aumentar a penetração no mercado externo dos produtos Alimentares Portugueses. Em 

particular: 

 

• Incentivar a criação e desenvolvimento da diferenciação de marcas nacionais na 

área alimentar, incluindo denominações protegidas. 

  

• Fomentar a inovação de produtos e a criação de identidades/imagens diferenciadas 

e de elevada qualidade e competitividade, claramente construídas em função do 

consumidor-alvo a que se dirigem.  

 

• Criar os critérios e gerir a presença em feiras e as missões comerciais. 

 

• Incentivar e apoiar a constituição de clusters sinérgicos para promoções conjuntas. 

Sempre que um grupo de empresas ou associação entenda realizar representações 

coletivas em feiras ou missões empresariais, deve ser garantida a coerência, ambição e 

qualidade dessas eventuais representações, o que exige o desenvolvimento de uma nova 

solução de gestão dos apoios a estas ações. 

No entanto, e como são as marcas/empresas que sabem a melhor forma de se relacionar 

com os seus Consumidores ou Clientes, a existência de eventuais representações 

coletivas (para as empresas que o entendam apropriado) não deve discriminar a nível 

dos apoios, após avaliação ponderada, as empresas que se possa julgar importante ter 

uma presença individual. 
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3.3. Relativamente ao modelo de implementação 

Centralizar fundos de apoio à internacionalização do setor  

• Deve ser criado um fundo financeiro para a internacionalização do sector alimentar 

que reúna dotações dos diferentes programas cofinanciados pelo FEADER, o 

FEDER e o FEP. 

 

• A gestão dos recursos do fundo deve ser pública. 

 

• O fundo canaliza apoios diretamente para as empresas, de acordo com as medidas 

em vigor. 

 

• O fundo financia o consórcio privado responsável pela implementação das ações de 

eficiência coletiva. 

 

• As associações que representem as empresas do sector (na medida da sua 

representatividade) devem acompanhar em permanência a definição das políticas, a 

alocação de verbas e o controle dos resultados. 

 

• Os instrumentos de apoio financeiro podem ter duas naturezas: financiamento 

direto e incentivos fiscais. 

Coordenar as ações de eficiência coletiva  

• Deve ser criada uma entidade de gestão privada (“consórcio”) para gerir as ações de 

eficiência coletiva de modo a (1) conseguir sinergias, através de ganhos de 

dimensão e do acesso mais alargado a redes de conhecimento e de influência 

relevantes e (2) garantir a coerência, ambição e qualidade das ações. 

 

• O consórcio deve contribuir para a atualização e supervisão da implementação da 

estratégia de internacionalização do setor alimentar. 
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• As áreas de intervenção do consórcio incluem capacitação de recursos humanos, 

presença em feiras, missões empresariais e aproveitamento da presença externa de 

empresas portuguesas. 

 

• O consórcio deve garantir um sistema de formação para desenvolvimento das 

competências específicas para a internacionalização. 

 

• O consórcio deve garantir um sistema de gestão dos apoios às ações de 

representação coletiva em feiras e missões empresariais. O papel do consórcio 

inclui a definição de critérios para a aprovação de ações (dimensão e participantes 

na ação, imagem, procedimentos durante a ação), a aprovação do financiamento das 

ações e o controlo da sua execução. 

 

• O consórcio deve intervir ao nível da business intelligence, colaborando com a 

AICEP na definição das informações complementares a incluir nas fichas-país da 

AICEP e no desenvolvimento de uma solução para satisfazer as necessidades de 

informação específicas de cada empresa (o consórcio poderá vir a assumir algum 

papel operacional nesta solução). 

 

• O consórcio deve promover uma maior vocação de embaixadas e consulados para o 

apoio à internacionalização do setor alimentar. 

 

• O consórcio deve ser gerido por entidades representativas das partes interessadas, 

nomeadamente pelas associações empresariais relevantes, na medida da sua 

representatividade. 

 

• O consórcio é suportado por (1) fundo financeiro para a internacionalização do 

sector alimentar (ao qual deve reportar os resultados do controlo da execução das 

ações financiadas) e (2) pelas empresas que recorrem a ações de eficiência coletiva. 
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4. Alguns comentários setoriais mais específicos 

Os comentários que se seguem têm origem nas associações e empresas dos setores, 

estando reproduzidos como recebidos. 

4.1. Azeite 

Quando se fala no documento da capacidade exportadora de Portugal não se relaciona 

esta com a capacidade produtiva, cujo crescimento é chave para o aumento das 

exportações. 

 

Pág. 48, 2º parágrafo: Itália é o principal importador a nível mundial, não para consumo, 

mas sim para embalar e exportar… isto é muito relevante! 

 

Pág. 49, 2º parágrafo: Fala da fragilidade de ter 79% das exportações para Espanha e 

Brasil… Uma razão para tal foi o crescimento do mercado brasileiro, mas a pouco e 

pouco está-se a diversificar os mercados. 

 

Pág. 50: Não estamos seguros de como foi medida a capacidade de êxito e a atratividade 

dos mercados, mas não consideramos a Alemanha, França, Itália e Reino Unido como 

países prioritários. Embora sejam grandes consumidores e tenham grande capacidade de 

importação de azeite, são mercados maduros e existem outros mercados com maior 

potencial de crescimento e de criação de valor. 

 

Pág. 51 Oferta: Aqui seria muito importante dar enfoque à estratégia da marca para 

valorizar o produto. 

 

Pág. 51 Procura: Não caberá propriamente à indústria de azeite portuguesa liderar o 

desenvolvimento de ações para fomentar a procura ou incentivar a alteração dos hábitos 

de consumo, pois esse já será o foco dos países com grandes interesses no azeite. O que 

a indústria portuguesa poderia fazer seria seguir o exemplo das associações 

internacionais que promovem ações com esse objetivo. 
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4.2. Fileira do pescado 

A utilização da designação Fileira do Pescado está restrita ao projeto promovido pela 

ALIF encontrando-se registada por esta Associação desde 14-09-2010. A campanha 

Pescado Controlado/ Fileira do Pescado foi registada a 12-07-2010, com o logótipo

 

Sendo este um documento de base a uma política para a internacionalização, faltam 

sugestões de atuação das entidades oficiais, em como apoiar as empresas para que estas 

consigam colocar em prática as sugestões indicadas, não tanto em termos de 

desenvolvimento de novos produtos mas mais em termos de penetração nos mercados. 

4.1.1. Pescado Fresco 

Prioridades Estratégicas 

Todo o documento tem estratégias genéricas definidas, mas sem ações concretas.  

Eixos:  

Oferta  

Apostar na atividade da aquacultura como eixo estratégico do sector 

Esta frase enquadra-se nas pretensões das empresas do sector do pescado fresco? Ou 

deverá estar alternativamente uma frase do tipo ‘apostar na actividade da aquacultura 

como complemento de artes de pesca que permitam garantir a sustentabilidade das 

espécies…’ 
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Posicionamento 

Posicionar o pescado português em termos de qualidade, frescura… 

Parece-nos bem, mas quais as acções concretas a tomar para este posicionamento? 

Campanhas promocionais? Presença em certames internacionais: feiras, mostras…? 

Diversificação 

Diversificar mercados, de forma a reduzir a dependência de Espanha… 

Novamente, através de que tipo de acções? Como potenciais mercados alvo estão 

indicados Suécia e Dinamarca, mas qual a forma de penetração nestes mercados? 

Vantagem Competitiva 

Explorar a vertente científica do ‘melhor peixe do mundo’ 

Quais os estudos científicos em que se baseia esta afirmação? Podemos de facto 

comprovar esta vertente? 

Procura 

Explorar a vertente saudável do pescado… 

Estas afirmações devem ser sustentadas por estudos científicos como o Índice da Saúde 

dos Oceanos, que classifica o mar português como o 57º mais saudável do Planeta, com 

uma média de 59 pontos face aos 60 pontos da média mundial. Os 3 critérios acima da 

média são: oportunidades para a pesca artesanal; biodiversidade e economia costeira. 

4.1.2. Indústrias de Pescado Congelado 

Nº empresas – 29; Volume de Negócios 119M€ 

Estes números parecem-nos desajustados uma vez que só a ALIF tem cerca de 60 

associados, mesmo que nem todos sejam indústria provavelmente os CAE considerados 

não envolvem todas as empresas de preparação/ congelação de produtos da pesca.  
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Se consultarmos a listagem da DGV de estabelecimentos aprovados o número é muito 

superior a 29. 

Prioridades Estratégicas 

Todo o documento tem estratégias genéricas definidas mas sem ações concretas. 

Eixos:  

Oferta  

Oferta de maior qualidade no produto final. Aposta na formação de operadores 

logísticos e distribuição. 

Isto dá a entender que o produto congelado que é produzido pelas nossas empresas não 

tem qualidade suficiente e que não existe desde há pelo menos uma década uma aposta 

na modernização e formação de colaboradores!!! Todos os operadores com 

estabelecimentos aprovados têm obrigatoriamente que cumprir com os requisitos legais, 

que são muito exigentes, pelo que esta afirmação é desprovida de sentido. 

Divulgar a certificação da sardinha portuguesa 

Esta certificação encontra-se suspensa pelo MSC. Fará sentido utilizar este argumento? 

Oferecer produtos de maior valor acrescentado incorporando o pescado português em 

refeições pré-preparadas 

Isto já é feito pelas empresas mais representativas do mercado, mas podemos considerar 

que a inclusão de maior número de produtos da nossa costa pode ter uma mais valia. 

Posicionamento 

Promover uma promoção da categoria assente na autenticidade, qualidade e benefícios 

para a saúde 

Aparte a redundância, consideramos que deverá especificar acções concretas de como 

promover…  
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Utilizar a gastronomia e chefs para alavancar o consumo de pescado português 

congelado 

A referência à Dieta Atlântica – o modo de estar Português, como veículo de promoção 

da gastronomia Portuguesa, com exemplos concretos, para que os chefs de cozinha 

possam de facto fazer esta promoção. 

Diversificação 

Potenciar a presença nos mercados de Brasil e Angola, onde Portugal tem margem para 

crescer em quota…mercados asiáticos como Japão e Coreia do Sul… 

A presença em mercados com potencial de crescimento como o Brasil e Angola é 

importante, mas mais uma vez devem ser especificadas acções concretas de como entrar 

nestes mercados. Quanto à presença no Japão e Coreia do Sul, é relevante? Consideram 

que são mercados com apetência para as espécies portuguesas? Em quantidades 

suficientes? 

Vantagem Competitiva 

Explorar a vertente científica do ‘melhor peixe do mundo’ 

Quais os estudos científicos em que se baseia esta afirmação? Podemos de facto 

comprovar esta vertente? 
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4.3. Indústria de Leite e Lacticínios 

Pg 114  

Não obstante o leite e natas em natureza apresentarem 
um volume de exportação (em quantidade) superior à 
importação, o correspondente em valor não traduz 
uma igual proeminência, o que pode ser explicado por 
serem produtos de baixo valor acrescentado. 

Não obstante o leite e natas em natureza apresentarem 
um volume de exportação (em quantidade) superior à 
importação, o correspondente em valor não traduz 
uma igual proeminência, o que pode ser explicado por 
um volume elevado de saídas de produtos a granel e 
por serem produtos de baixo valor acrescentado. 

Pg 115  

Tal facto deve-se ao volume de importação de iogurtes 
feitos de pelas grandes cadeias de distribuição, sob a 
marca dos mesmos (marca própria), e que recorrem a 
fornecedores externos, maioritariamente espanhóis. 

Tal facto deve-se, em larga medida, ao volume de 
importação de iogurtes feitos de pelas grandes cadeias 
de distribuição, sob a marca dos mesmos (marca 
própria), e que recorrem a fornecedores externos, 
maioritariamente espanhóis. 

Portugal não é um país produtor de queijos 
consumidos em grande escala pelo canal HORECA, 
tais como mozzarella e cheddar. No entanto, deve-se 
referir que existem iniciativas portuguesas de 
exportação de queijo diferenciado para mercados de 
proximidade e de nicho, onde a diferenciação é muito 
valorizada. 

Portugal não é um país produtor de algumas 
variedades de queijos consumidos em grande escala 
pelo canal HORECA, tais como mozzarella e cheddar. 
No entanto, deve-se referir que existem iniciativas 
portuguesas de exportação de queijo diferenciado para 
mercados de proximidade e de nicho, onde a 
diferenciação é muito valorizada. 

Pg 118  

...em que Portugal não se apresenta como país 
produtor nestas categorias, nem apresenta alternativas. 
Para além disso, Portugal não tem uma marca 
“locomotiva” que estimule e promova a diferenciação 
e os consumos de produtos inovadores. 

...em que Portugal não se apresenta como país 
produtor nestas categorias, nem apresenta alternativas. 
Para além disso, Portugal apresenta escassez de 
marcas “locomotiva” que estimulem e promovam a 
diferenciação e os consumos de produtos inovadores. 

Pg 125  

Para o queijo e requeijão (com crescimento de 10% de 
2010 face a 2009) será de referir o posicionamento da 
Rússia como mercado emergente ao nível das 
importações com crescimento de 32%, entrando assim 
no TOP 5. Outros mercados a ter em de 32%, entrando 
assim no TOP 5. Outros mercados a ter em conta são o 
Japão e a Arábia Saudita. Nesta categoria, Portugal 
apresenta uma quota de exportação de 0,2%. 

Para o queijo e requeijão (com crescimento de 10% de 
2010 face a 2009) será de referir o posicionamento da 
Rússia como mercado emergente ao nível das 
importações com crescimento de 32%, entrando assim 
no TOP 5. Outros mercados a ter em de 32%, entrando 
assim no TOP 5. Outros mercados a ter em conta são o 
Japão e a Arábia Saudita. Nesta categoria, Portugal 
apresenta uma quota de exportação de 0,2%. 
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Pg 132/133 

Executar um plano de promoção e captação de IDE 
com vista a atrair mais um produtor de iogurtes com o 
objectivo de reduzir claramente as importações e 
reinverter a actual posição de Portugal (6º maior 
importador mundial de iogurtes). 

Executar um plano de dinamização da produção 
nacional de iogurte com o objectivo de reduzir 
claramente as importações e reinverter a actual 
posição de Portugal (6º maior importador mundial de 
iogurtes). 

 

Existe capacidade instalada ociosa para o fabrico de 

iogurte em território nacional, pelo que as unidades 

de produção existentes em Portugal, seja pela via do 

aumento de produção das suas próprias marcas, seja 

pela via do aprovisionamento da moderna 

distribuição com as respectivas marcas (‘marcas 

brancas’) poderá dar um forte contributo para o 

aumento da capacidade de auto-abastecimento. 

Essa capacidade ociosa poderá fazer face a uma 

parcela muito elevada das actuais importações, as 

quais – como se refere no documento – são, em larga 

medida, originadas pelo aprovisionamento das 

‘marcas brancas’ dos principais operadores 

nacionais, havendo, dessa forma, uma opção que cabe 

muito mais a esses compradores do que a uma 

qualquer preferência dos consumidores nacionais por 

produtos importados. 

Deve, contudo, focar-se a questão também ao nível 

das estruturação do mercado e das condições com que 

são contratualizados esses fornecimentos e a 

realidade de destruição de valor que algumas 

insígnias, com as suas políticas de preços e de 

contrução de diferenciais artificiais entre os produtos 

MDD e produtos de marca de fabricante. 

Deve referir-se que a competitividade das unidades de 

produção de iogurte em Portugal, depende fortemente 

dos volumes produzidos, sendo que a maiores volumes 

corresponde uma capacidade mais significativa de 

competição face a fábricas localizadas no exterior e 

com capacidade para abastecer o mercado português, 

pelo que dotar as unidades nacionais de volumes 

acrescidos é um factor primordial para o reforço da 

competitividade do sector do iogurte em Portugal e 

para o incremento do grau de auto-abastecimento da 

produção nacional. 
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 Refira-se, ainda, que esta situação se aplica a outros 

produtos lácteos, como é o caso, por exemplo, do leite 

embalado, em que, não obstante a capacidade de 

abastecimento do mercado nacional, as políticas de 

aprovisionamento dos operadores da moderna 

distribuição fomentam o desnecessário crescimento 

das importações. Essas políticas de aprovisionamento 

provocam, no seu conjunto, um efeito penalizador a 

montante, gerando maior dificuldade de escoamento e 

de valorização da matéria-prima produzida em 

Portugal. 
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4.4. Indústria de Bolachas e Biscoitos, Tostas  
e Produtos de Pastelaria e Confeitaria sem Cacau 

 
Prioridades Estratégicas 

Todo o documento tem estratégias genéricas definidas, mas sem ações concretas.  

Eixos:  

Oferta  

Desenvolver produtos diferenciados, incorporando cereais do futuro 

O que se entende como cereais do futuro? 

Todas as outras referências (grupos de ofertas complementares, marcas de fabricantes, 

etc.) parecem-nos pertinentes, se bem que devem ser mais desenvolvidas porque nem 

sempre estão bem percetíveis. 

Posicionamento 

Reforçar o papel nutricional da categoria…. 

O que significa ‘características intrínsecas da composição’? Referem-se a produtos 

integrais, diet, light….? 

3. Diversificação 

Penetrar em mercados de consumo crescente como Rússia e China 

Novamente, através de que tipo de ações? Qual a forma de penetração nestes mercados? 

Existe dimensão de produção para tal? 
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Prioridades Estratégicas (pg. 276) 

No ponto 1.   

• Quais os bens transacionáveis que mais desequilibram a balança? 

• Quais os subsectores de interesse para Investimento Direto Estrangeiro? 

• Os organismos diretamente relacionados com o processo de habilitação para a 

exportação não referem as DRAP (dependentes diretamente do MAMAOT, 

segundo a sua lei orgânica de 2012). 

No ponto 2. 

• Como vão ser organizadas as plataformas de exportação de produtos alimentares? 

No ponto 5. 

• Apoiar a fixação de unidades produtivas no exterior pode não ser a medida mais 

adequada à exportação de produtos portugueses, para além de poder ser um 

incentivo à deslocalização. 

• As restantes medidas referidas parecem-nos muito adequadas. 

No ponto 7. 

• Apoio tecnológico para técnicas de eficiência coletiva, respeita exatamente a quê? 

• Como serão financiados os planos de formação para a internacionalização? 

• A interação entre o sector primário e as Entidades, respeita a I&D? Com que 

fundos? E apenas para o sector primário porquê? 

No ponto 8. 

• Como pode ser comprovada cientificamente a qualidade dos produtos portugueses? 

Quais os estudos específicos? 
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4.5. Indústria do Chocolate 
 
Na página 126 os valores apresentados carecem de validação: (i) quais são as empresas 

que fazem parte da análise (16)? (ii) a informação relativa ao VAB, Volume de 

Negócios, Exportação (em ton e valor) estão incorretos. De salientar, a título de 

exemplo,  que a Imperial teve, por si só,  em 2009 (dados do relatório são de 2009?), um 

volume de negócios de €18,3 milhões, com exportações de €3,3 milhões, pelo que não 

se entende os valores referidos para a Indústria do Chocolate como um todo (volume de 

negócios de €21 M€ e Exportação de 17 M€); 

Na página 197 é referido que o crescimento das exportações foi, em valor, de 53% em 

2011. Contudo, nos objetivos 2012-2017 apresentados na página 205 é estimada uma 

taxa de crescimento bastante inferior de 1,5% ao ano. A que se deve esta quebra tão 

significativa? 

Por outro lado, deve ser salientado que as condições de acesso do SI inovação 

apresentam atualmente dois problemas: (i) critério do impacto do investimento superior 

ou a igual a 15%, sobretudo para as grandes empresas, exclui e penaliza as que têm um 

ativo fixo tangível e intangível elevado; (ii) o critério da intensidade das exportações 

está errado, na medida em que penaliza empresas que, mesmo tendo uma presença 

relevante no mercado externo, apresentem um excelente desempenho no mercado 

interno, com crescimento de vendas e em que o mesmo tem um elevado peso no volume 

de negócios global. Não entendemos porque devem estas empresas ser penalizadas. 

Julgamos que um critério mais justo e adequado seria a taxa de crescimento das vendas 

para exportação, partindo de níveis de intensidade de exportações mais baixos. 

Relativamente aos Mercados, o documento é vago e redundante. No fundo diz que é 

preciso apostar em TODOS os Mercados. Porém, acredita-se que a grande aposta 

deveria ser na América Latina, PALOPS (não só Angola mas também Moçambique, 

citado apenas "de raspão"), África do Sul, Magreb e todos os Mercados emergentes de 

Leste e do Golfo. Afirmar que a grande aposta de crescimento vai ser na China, Hong 

Kong e Rússia (conforme se faz na página 205) parece no mínimo arrojado, em termos 

de curto prazo. 
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No que respeita às considerações ao nível da Oferta, que dizem generalidades, o mais 

importante é o facto (não referido no Estudo)  de que o setor do chocolate terá sempre 

que oferecer "value for money" ou seja uma qualidade intrínseca de Produto 

efetivamente muito alta e um packaging de excelência (de top, em design, qualidade 

gráfica, originalidade, um pouco como a Moda) a um preço razoável. Não esquecer que 

as exportações portuguesas de chocolate serão sempre "de valor acrescentado" nunca 

poderão ser, nem competir, com a produção local massificada. Para além da qualidade e 

diferenciação de produto, o design gráfico e packaging terão de ter um papel central, no 

êxito das propostas que o Sector Português de Chocolate queira fazer ao Mercado.  

Neste sentido seria interessantíssimo que o Plano fizesse (ou contemplasse) propostas 

arrojadas para enquadrar o apoio ao design e fashion (e ao I+D em geral) dos produtos 

de chocolate portugueses nas opções estratégicas para o nosso setor, com meios 

financeiros importantes, apoios para investimentos em desenvolvimento gráfico, Centro 

de design do Chocolate, etc,  

A sugestão de IDPE para o setor parece-nos acertada. Embora nunca refira o problema 

principal: a falta de dimensão. Achamos que o Plano deveria deixar pistas inequívocas 

de favorecimento à necessidade das empresas do Sector ganharem dimensão (e aqui 

falamos forçosamente de Investimento Direto Português no Estrangeiro IDPE, pois 

internamente é impossível haver fusões e aquisições, por falta de players). Note-se que 

um player internacional do nosso setor deve ter um mínimo de 50 a 80 milhões de euros 

de turnover para ter relevância. 

Abaixo desta dimensão crítica falamos obviamente de empresas muito pequenas e de 

exportações marginais. O Plano deveria portanto prever ferramentas de fomento à 

aquisição no estrangeiro de empresas do nosso setor, eventualmente definindo países 

específicos para este investimento (Brasil, África do Sul, Polónia, Ucrânia, Colômbia, 

China) para nos colocar a par das multinacionais, que têm feito estes investimentos um 

pouco por todo o lado, e conferir às empresas portugueses dimensão mínima para 

competir no Mercado Mundial. Já temos a tecnologia, o know how e o conhecimento 

dos Mercados, só falta mesmo é a dimensão e a deslocalização, replicando o modelo 

noutras geografias e áreas potenciais de negócio. 
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Finalmente, um comentário à página 269: o Estudo ignora aquilo que se considera um 

dos pontos fundamentais para as exportações de alimentos de Portugal: o fomento da 

efeito de “fileira”. O “alimentar” português tem que ter uma presença no Mundo em 

formato de “fileira”, tal como os italianos fazem ao combinar massas, com azeite, com 

presunto e mortadela e com molhos: um importador em qualquer local procura ter uma 

prateleira de produtos italianos (ou espanhóis: azeitonas, jamon, azeite, turron, tortilla, 

ou mexicanos, etc).  

Ninguém vende isoladamente, ou antes: vende melhor na “fileira”. A grande evolução 

dos últimos anos foi que o setor soube construir essa fileira de modo espontâneo (o 

importador da Unicer, também importa Imperial, Dan Cake, Compal, Vieira de Castro e 

Maçarico) e isso de facto potencia o negócio a todos, e do alimentar em geral.  

Enquanto os poderes públicos não compreenderem e apoiarem este conceito de “fileira”, 

duma forma estruturada e assumida, o negócio internacional do setor alimentar não 

cresce. Até pela facilitação logística. Este conceito de fileira tem que ser identificado no 

Documento, assumido e apoiado pelos poderes públicos, com instrumentos de apoio que 

reconheçam esta realidade. 
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4.6. Massas Alimentícias e Produtos à base de Cereais 
 

Os dados estatísticos relativos às massas e cereais parecem-nos no mínimo 

desactualizados, pois datam de 2009. Sendo a fonte o INE e sendo dados agregados do 

sector é-nos dificil apurar zonas de actualização. Achamos porém que estes trabalhos 

deviam ser suportados por informação mais actualizada que poderá sempre ser recolhida 

junto das associações sectoriais. Existe ainda um erro de diagnóstico do sector das 

massas e cereais face ao potencial de crescimento, no que se refere à capacidade 

competitiva das empresas em Portugal 

 

A estratégia de presença nos mercados emergentes e consolidação na Europa e Palop’s 

já é conhecida e estamos de acordo com a mesma. (pag.216) 

  

Quanto ao estudo em si e ao modelo de implementação, as considerações já são 

conhecidas e válidas há algum tempo . Destacamos a questão da importancia do Plano 

promocional e de comunicação ter que ser único, consistente e ter uma duração que lhe 

permita afirmar-se e ser reconhecido mundialmente. Deve também ser representativo do 

sector e de Portugal e não ser algo demasiado longinquo destes 2 universos. 

 

A Diplomacia Económica é fundamental mas, para além das R.P. dos nossos Delegados 

e Embaixadores, deveriamos promover, como sugerido, acordos com vantagens 

comerciais com paises com os quais históricamente temos trocas comerciais, tal como 

faz Espanha com a América Latina e França com a Africa francófona. Era importante 

termos um “corredor” para fomentar este intercâmbio comercial. 

 

Por último coloca-se a questão de quem irá assumir o papel da entidade coordenadora 

deste processo de implementação. Deve-se garantir que seja uma única estrutura, 

envolvendo preferencialmente todas as entidades representativas. Chamamos a atenção 

para  que este organismo tem que ser: (1) Ágil, (2) Representativo dos produtores de 

várias áreas do agro-alimentar, (3) Económico e não uma mega-estrutura  dispendiosa e 

de dificil comunicação onde não se saiba quem são os interlocutores e haja dispersão de 

dossiês.  
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4.7. Indústria do Arroz 
 

- Pág. 228 - Alterações gerais: 

Prioridades Estratégicas:  

Eixos / Posicionamento: "Necessário potenciar uma correta valorização da variedade 

Carolino, genuinamente Portuguesa, por via da diferenciação indexando à sua Origem, 

à Tradição no Saber-Fazer e no Consumo, bem como às suas características intrínsecas 

e adequabilidade de utilização." - Sugerimos a seguinte alteração do texto: "Necessário 

potenciar uma correta valorização do arroz tipo Carolino, genuinamente 

Português,...". Este é o tipo de arroz da gastronomia tradicional portuguesa que começa, 

a pouco e pouco, a internacionalizar-se. 

Eixos / Diversificação: "Atuar de forma seletiva em mercados externos que valorizem 

variedades mais ocidentais (Arábia Saudita, EAU, Irão e Síria).", - Pensamos que 

se deverá alterar para "variedades mais ocidentais do tipo Carolino". A Síria 

provavelmente deverá ser retirada deste grupo dado o conflito interno que a assola. 

Eixos / Diplomacia Económica: potenciar ao máximo a internacionalização da 

gastronomia portuguesa através da fusão de sabores e culturas dos PALOP. 

Eixos / Procura: Mais uma vez, a nossa gastronomia começa a dar os primeiros passos 

ao nível do reconhecimento internacional como cozinha de qualidade e pode ser mais 

uma boa alternativa em relação às principais: Francesa, Italiana, etc.  

- Pág. 229 - Síria: 

Objetivos (2012-2017):  A Síria dificilmente manterá os níveis passados de 

importações, devido ao conflito bélico existente. 
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4.8. Indústria das Águas Minerais Naturais e de Nascente 

 
 

Os recursos hidrogeológicos nacionais têm pela sua excecional qualidade e diversidade 

potencial para criar, contribuir e apoiar o desenvolvimento sustentável das exportações 

portuguesas.  

Face à diversidade geológica de Portugal, dispomos de uma enorme riqueza em recursos 

como águas minerais naturais e de nascente, existindo boas garantias de produção, pois 

há reservas em condições favoráveis de exploração. 

No mercado das  águas minerais e de nascente tem vindo a crescer a procura 

internacional das águas nacionais, com especial incidência nos países dos PALOP’s e 

EUA. Verifica-se que, da produção total nacional de águas minerais naturais e de 

nascente cerca 5% correspondem a águas exportadas, admitindo-se que possa existir um 

potencial de crescimento para a captura de novos mercados e consolidação dos 

existentes. 

Em Portugal as reservas de águas minerais e de nascente permitem assegurar as 

necessidades futuras. Nesta ótica deverá ser uma preocupação do governo o 

estabelecimento de políticas que apoiem e promovam políticas «facilitadoras» da 

internacionalização das águas minerais e de nascente nacionais. 

O sector das águas minerais naturais e das águas de nascente engarrafadas em Portugal 

gerou em 2011, um volume global de negócios, de 216,7 milhões de Euros.   

O sector conta com 30 oficinas de engarrafamento, distribuídas por todo o território 

nacional, assegurando mais de 10 000 postos de trabalho, entre os gerados diretamente 

(entre 1400 e 1600 trabalhadores considerando as variações sazonais) e indiretamente, a 

jusante e a montante da atividade (fornecedores, serviços, distribuidores).   

As 30 unidades produtivas, estão predominantemente situadas no interior do pais, uma 

vez que as unidades de engarrafamento não podem ser deslocalizadas pelo facto de 

terem de estar situadas na proximidade das nascentes, contribuindo para fixar emprego 

nessas regiões mais desertificadas onde não há alternativas de empregabilidade para as 

populações.  
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Quanto ao documento em análise, não pretendemos questionar os inegáveis méritos da 

iniciativa, nem comentar o ponto vista técnico do mesmo. 

Entendemos no entanto dever sublinhar o seguinte: 

• Sinalizar, em coerência com exposto no ponto anterior, a relevância da 

internacionalização para este sector de atividade. 

 

• Apoiar a  ideia de promoção de politicas «facilitadoras» de processos de 

internacionalização, designadamente, através do apoio direto às empresas 

exportadoras e/ ou a plataformas/ consórcios de gestão de ações de eficiência 

coletiva que possam contribuir para suportar e ajudar o potencial exportador do 

setor. 

 

• Assinalar que no sector não há consenso relativamente à ideia de promover o 

investimento numa marca «umbrella», (exemplo,  águas de Portugal). Não há 

também consenso quanto à ideia de aceitar um quadro de pensamento estratégico 

«centralizado» (a nível do sector) para a internacionalização. 

 

• No que respeita  à análise feita à indústria do sector parece-nos que a mesma é 

pressuposto de um pensamento centralizado. Todavia é nossa opinião que essa 

análise remete para generalidades que justificam uma abordagem mais 

aprofundada.   
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