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SUmÁrio eXeCUtivo

O presente trabalho pretende dar resposta ao desafio 

lançado pelo Ministério da Agricultura, do Mar, do Ambiente 

e do Ordenamento do Território, para a construção de uma 

estratégia colectiva de suporte à internacionalização do sector               

Agro-alimentar (2012-2017). Esta iniciativa foi criada de modo a 

envolver todo o sector Agro-alimentar, num objectivo comum 

de Internacionalização e Excelência, estabelecendo as bases de 

uma Estratégia Nacional para a Internacionalização do sector. 

Foram definidos objectivos sectoriais a atingir num universo 

temporal de 5 anos, por produto, bem como identificados eixos 

estratégicos de desenvolvimento a implementar, respectivas 

dimensões de actuação e taxa de crescimento anual composto 

para o mesmo período. 

A abordagem metodológica envolveu uma participação activa 

de diversos parceiros institucionais e sectoriais, garantindo 

o envolvimento de todo o sector Agro-alimentar. Procedeu-se a 

uma segmentação da fileira por categoria de produto, com 

especial incidência sobre aquelas mais representativas do 

sector. O diagnóstico teve uma abordagem qualitativa e 

quantitativa, tendo sido efectuada uma auscultação à fileira 

Agro-alimentar, envolvendo diversas entidades relevantes, com 

particular foco nas empresas, com o objectivo de identificar as 

melhores práticas de internacionalização, bem como a visão 

estratégica, visando a valorização de produtos Agro-alimentares. 

Paralelamente, uma avaliação analítica aos dados do sector, 

permitiu avaliar a relevância de cada subsector no sector Agro-

alimentar, investigando deste modo, a evolução do comércio 

internacional com uma igual aferição do impacto na balança 

comercial. Avaliações sobre o grau de auto-aprovisionamento 

foram igualmente efectuadas, para os vários subsectores alvo, 

aferindo o grau de dependência de Portugal relativamente ao 

exterior e à necessidade de importação, versus a sua orientação 

exportadora. Ainda, o índice de Vantagem Comparativa 

Revelada permitiu avaliar a capacidade que Portugal detém 

para competir a nível internacional. 

Como resultado deste exercício foram elencadas dez 

prioridades estratégicas excepcionais para o sector agro-

alimentar:

1. Providenciar políticas públicas de apoio à internacionalização 

do sector 

2. Alinhar a oferta às reais necessidades de um mercado global

3. Posicionar Portugal, as suas marcas e os seus produtos

4. Consolidar e explorar novas geografias

5. Diplomacia económica

6. Plano de comunicação e promoção

7. Capacitação tecnológica e de capital humano

8. Vantagens competitivas e comparativas

9. Business Intelligence

10. Transformar as Prioridades Estratégicas num Modelo de 

Implementação Excepcional 

Como conclusão, foi proposto um modelo de implementação 

a ser realizado por uma entidade, com um modelo de gestão 

privada, que coopere com o sector público e que seja 

responsável pela coordenação, actualização e supervisão 

da implementação da estratégia de internacionalização do 

sector agro-alimentar. Ainda de referir que este modelo está 

assente no pressuposto da criação de um Fundo Financeiro 

para a Internacionalização do Sector Agro-alimentar que 

reúna dotações dos diferentes Programas co-financiados pelo 

FEADER, o FEDER e o FEP, cuja gestão deve ser exclusivamente 

pública.
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A PortugalFoods - Pólo de Competitividade e Tecnologia Agro-

alimentar, é uma Estratégia de Eficiência Colectiva, reconhecida 

pelo Ministério da Economia e Inovação em 2009 e que conta 

com cerca de 80 Associados, entre empresas, entidades do 

sistema científico nacional e outras entidades representativas do 

sector Agro-alimentar. 

A missão da PortugalFoods consiste em reforçar a 

competitividade das empresas do sector Agro-alimentar, através 

do aumento do seu índice tecnológico, promovendo a produção, 

a transferência e a aplicação do conhecimento, orientado para 

a valorização e a diferenciação dos produtos e das empresas, 

bem como promover a internacionalização das empresas do 

sector através da sua capacitação, identificação e captação de 

oportunidades orientadas para a internacionalização.

enqUadramento SeCtorial
O Sector Agro-alimentar caracteriza-se por possuir uma grande 

dispersão e pulverização subsectorial e empresarial, sendo 

ao mesmo tempo, no seu todo, um espaço muito importante 

da Economia Europeia e Nacional. Paralelamente, a Indústria 

Alimentar e de Bebidas é aquela que gera maior Volume de 

Negócios das Indústrias Transformadores (ca. 14 mil milhões 

€), com um peso de 20% do total do Volume de Negócios das 

indústrias transformadoras nacionais (dados INE, 2009).  

Não obstante, o sector Agro-alimentar ser um pilar da economia 

nacional, bem como o sector de bens transaccionáveis que mais 

contribui para o Valor Acrescentado Bruto nacional, as empresas, 

fruto de um mercado doméstico sem dimensão, não conseguem 

por si só atingir os patamares de competitividade necessários para 

operar em mercados globais sem suporte à internacionalização. 

Identifica-se assim um efeito de escala a vencer. 

Por outro lado, o sector Agro-alimentar é claramente um dos 

sectores económicos com maior exposição à concorrência 

mundial, apresentando um grau de abertura muito elevado. 

Neste contexto, é fundamental trabalhar no sentido de que 

Portugal seja reconhecido nos mercados externos como um país 

“Produtor de Excelência”. 

deSartiCUlaçõeS do SeCtor
Diversos factores têm contribuído para a inibição do 

desenvolvimento de uma indústria mais competitiva e mais 

ligada ao território que ocupa actualmente. Nomeadamente, 

a falta de ancoragem do sector primário à indústria alimentar, 

com vista à incorporação de maior valor acrescentado nacional, 

a par da falta de uma interacção mais vinculativa entre o sector 

primário, as indústrias e as entidades do Sistema Científico 

e Tecnológico Nacional, levaram a que nas últimas décadas 

Portugal não tenha conseguido ser auto-suficiente, competitivo 

e apresentando pouca sofisticação tecnológica ao longo da 

cadeia de valor. 

Portugal não foi eficiente desenvolveu as competências 

necessárias para acompanhar a evolução para conseguir dar 

resposta às necessidades alimentares do mercado nacional, 

abrindo espaço para a entrada de produtos provenientes de 

mercados externos, não conseguindo alinhar a sua oferta a um 

processo de integração europeu e à globalização mundial. 

Esta desvinculação da agricultura à indústria alimentar, teve 

impactos directos ao nível das abordagens políticas e, como 

consequência, na falta de reconhecimento e estratégia, de tal 

forma que Agricultura e a Economia têm promovido políticas 

de apoio de elevada dispersão em alternativa a incentivos que 

promovam a uma melhor eficiência colectiva. 

01. introdUçÃo
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oS deSaFioS e aS oPçõeS
Neste enquadramento, e desde a sua génese, a PortugalFoods 

sentiu que era necessário haver uma estratégia de 

internacionalização para todo o sector Agro-alimentar e, 

por isso, aceitou o desafio lançado, em Janeiro de 2012, 

pelo Ministério da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do 

Ordenamento do Território, promovendo a participação 

activa dos diversos parceiros institucionais e sectoriais e, 

principalmente, das empresas, na construção de uma estratégia 

colectiva de suporte à internacionalização do sector Agro-alimentar.

Para se cumprir este desígnio, é necessário que haja 

uma entidade colectiva que garanta um posicionamento 

internacional cooperativo, mais eficiente, e sobretudo, que seja 

capaz de fazer a diferença no momento de obter resultados.

O foco nas exportações e na internacionalização implica 

evidenciar actuações nas seguintes vertentes:

1) Aumento das exportações e concomitante redução das 

importações;

2) Capacitação e aprofundamento das empresas para 

as melhores práticas para processos de exportação e 

internacionalização; 

3) Atracção de investimento directo estrangeiro;

4) Constituição de agrupamentos de empresas que possam 

agregar competência e dimensão ou complementaridade, 

aproveitando a dinâmica e o papel de empresas com maior 

vocação internacional;

5) Promoção de Networking e pertença a uma rede 

internacional, que agregue elementos facilitadores, tais 

como, Empresas portuguesas com estruturas internacionais, 

Diáspora Portuguesa e Comunidades Alumni.

6)  Elaborar uma estratégia de comunicação e promoção 

(above e below the line) para uma gestão activa da marca 

umbrella para o sector.
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02. relevÂnCia
 do SeCtor 
 agro-alimentar
Na Europa, segundo o Food and Drink Europe - Anual Report 

2011, o sector Agro-alimentar e de bebidas corresponde ao 

maior sector de transformação em termos de Volume de 

Negócios e de empregabilidade, atingindo um Volume de 

Negócios anual de 956,2 biliões de euros, (16% do sector 

de transformação) e empregando cerca de 4,1 milhões de 

pessoas (14,6% do sector de transformação). Este sector 

é caracterizado por uma forte fragmentação da indústria, 

envolvendo cerca de 274.000 empresas, das quais 99,1% são 

PME’s, que na sua globalidade contribuem para 48,7% do 

volume de negócios total e 63,0% da empregabilidade de todo 

o sector. O sector Agro-alimentar compra e processa 70% da 

produção agrícola europeia, contribuindo positivamente para a 

balança comercial em cerca de 9,8 biliões de euros, oferecendo 

diariamente e a mais de 500 Milhões de consumidores uma 

vasta gama de produtos alimentares cumprindo requisitos de 

segurança alimentar, nutricional e preço, adequados aos seus 

consumidores.

A nível nacional, o sector Agro-alimentar, constituído pelas 

fileiras agrícolas, das pescas e das agro-indústrias - alimentares 

e de bebidas, integram o sector de bens transaccionáveis 

considerado estratégico no desígnio governamental para 

que Portugal aumente a sua produtividade, competitividade, 

crie emprego, e por conseguinte reforce a dinâmica da sua 

actuação internacional com impacto positivo no crescimento da 

economia portuguesa.

Identifica-se que a indústria Agro-alimentar e de bebidas 

segue uma tendência semelhante à Europeia, com uma grande 

representatividade dentro de toda a indústria. Em Portugal, o 

Valor Acrescentado Bruto do sector Agro-alimentar está estimado 

em cerca 4,9 mil milhões de euros com uma representatividade 

de 2,9% do PIB. Relativamente à empregabilidade, verifica-se que 

sector emprega diariamente cerca de 661 milhares de indivíduos, 

gerando um Volume de Negócios da ordem dos 21,1 mil milhões 

de euros.

Não obstante da avaliação analítica dos dados estatísticos 

do sector Agro-alimentar, tanto a nível nacional como num 

contexto europeu, identifica-se que este sector elenca diversas 

externalidades com impactos intangíveis, alavancando 

igualmente outros subsectores da economia (como o retalho 

alimentar e restauração) e que de uma forma indirecta se 

relacionam com o sector Agro-alimentar. 

 VAB (preços correntes) 2009 VAB (preços correntes) 2009 Emprego 2009
 (milhões de euros) % no PIB (milhões de euros) (milhares de indivíduos)

Agricultura* 1.800 1,1% 6.778,5* 539

Pesca e Aquicultura 181 0,1% 369,6 13

Indústrias Alimentares 2.183 1,3% 11.084,6 95

Indústrias de Bebidas 692 0,4% 2.907,2 14

Sector Agro-Alimentar 4.856 2,9% 21.139,9 661

Fonte: INE, Dados definitivos de 2009.(* valor previsional referente à produção do ramo agrícola) 
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A nível nacional, as fileiras agrícolas, das pescas e das agro-

indústrias (alimentares e de bebidas) têm vindo a registar, 

desde 2005, uma excelente dinâmica ao nível das exportações, 

com uma taxa média anual de crescimento de 12%, o dobro 

do crescimento das exportações do conjunto da economia 

portuguesa (bens transaccionáveis).

O sector transaccionou, em 2011, cerca de 4.454 milhões de 

euros de bens, onde as Indústrias Alimentares representaram 

um papel relevante no sector com uma quota de 58%.

03. anÁliSe À SitUaçÃo
 internaCional aCtUal

grÁFiCo: imPortaçõeS e eXPortaçÃo daS FileiraS do agro-alimentar 2011

Fonte: INE, Estatísticas do Comércio Internacional de bens - Valores preliminares relativos a 2011
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Embora esta dinâmica exportadora seja assinalável, numa 

análise mais curta, a partir de 2009, ano em que se verificou um 

contexto económico mundial extremamente difícil, com impac-

tos significativos nas trocas comerciais a nível global, o sector 

apesar de recuperar a dinâmica exportadora, não se conseguiu 

alinhar ao crescimento das exportações do conjunto de bens 

da economia portuguesa, conforme dados na tabela da taxa de 

crescimento anual das exportações. 

Por conseguinte, o sector Agro-alimentar reduziu desta forma 

a sua relevância para 10,6% na actividade exportadora da 

economia portuguesa.

Por outro lado, a enorme dependência no aprovisionamento 

de Portugal aos mercados externos, situação que verificou 

uma tendência crescente de forma transversal a toda a fileira 

e que se pautou nos 11% em 2011, tendo agravado o saldo da 

balança comercial, e por conseguinte tornando-a extremamente 

desfavorável, à excepção do sector das Indústrias de Bebidas 

que contribui positivamente para a balança.

tabela: taXa CreSCimento anUal daS eXPortaçõeS

 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11

Exportações 15% 17% 17% -6% 8% 13% 
Agro-Alimentares

Exportações da Economia 14% 7% 1% -18% 16% 15%
de bens transaccionáveis

Fonte Própria a partir de dados INE, Estatísticas do Comércio Internacional de bens.
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tabela: imPortaçõeS, eXPortaçõeS e Saldo da balança ComerCial (2005-2011), 
Por Fileira do SeCtor.

tabela: imPortaçõeS, eXPortaçõeS e Saldo da balança ComerCial (2005-2011),
do SeCtor agro-alimentar

Fonte: INE, Estatísticas do Comércio Internacional de bens - Valores definitivos 2005/09 e preliminares 2010/2011 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010P 2011P

(Milhões Euros)

Importações
Exportações

1778,81
357,91

1866,37
407,39

2302,99
439,71

2567,37
559,94

2139,07
620,98

2339,51
619,32

2675,49
659,88

Saldo Balança
Comercial -1420,90 -1458,98 -1863,29 -2007,43 -1518,09 -1720,20 -2015,60

AGRICULTURA

Importações
Exportações

203,72
99,28

224,00
115,97

245,57
126,51

240,85
153,73

251,92
133,92

264,07
161,38

266,28
174,59

Saldo Balança
Comercial -104,44 -108,04 -119,06 -87,12 -118,00 -102,69 -91,70

PESCA E
AQUICULTURA

Importações
Exportações

3.748,52
1302,12

4.211,14
1528,20

4.637,53
1867,26

5.028,78
2281,45

4.872,38
2059,03

4.939,40
2271,42

5.446,52
2600,04

Saldo Balança
Comercial -2446,40 -2682,95 -2770,27 -2747,34 -2813,35 -2667,99 -2846,48

INDÚSTRIAS
ALIMENTARES

Importações
Exportações

321,19
691,90

331,17
775,83

344,11
872,41

401,75
888,69

397,82
855,60

380,46
903,06

396,70
1.019,23

Saldo Balança
Comercial 370,71 444,67 528,30 486,93 457,78 522,60 622,54

INDÚSTRIAS
DE BEBIDAS

Fonte: INE, Estatísticas do Comércio Internacional de bens - Valores definitivos 2005/09 e preliminares 2010/2011 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010P 2011P

(Milhões Euros)

Importações
Exportações

6.052,24
2.451,21

6.632,69
2.827,39

7.530,20
3.305,89

8.238,76
3.883,81

7.661,20
3.669,53

7.923,45
3.955,17

8.784,99
4.453,74

Saldo Balança
Comercial -3601,03 -3805,30 -4224,31 -4.354,95 -3.991,67 -3.968,28 -4.331,24

SECTOR
AGRO-
-ALIMENTAR
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Importa também referir que no contexto geral das exportações 

de bens transaccionáveis, em 2011 a economia portuguesa 

reduziu o défice da balança comercial em 24%, apesar do sector 

Agro-alimentar ter gerado uma força contrária (28% do défice 

total registado).

No que diz respeito aos principais mercados de destino dos 

bens Agro-alimentar, as empresas portuguesas continuam 

a depender da Europa de um modo geral (67% do destino 

das exportações), sendo que estes 67% dizem respeito aos 

mercados geográficos mais próximos: Espanha (36% de quota 

global) e França (9% de quota global), bem dos mercados dos 

PALOPs que têm um peso global de 16%.

grÁFiCo: evolUçÃo do Saldo da balança ComerCial (2005-2011)

Fonte: INE, Estatísticas do Comércio Internacional de bens - Valores definitivos 2005/09 e preliminares 2010/2011
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Em suma, o diagnóstico da situação internacional actual revela um 

binómio complexo. Por um lado, Portugal não é auto-suficiente 

nos produtos alimentares, e como tal tem recorrido de forma 

crescente aos mercados externos para satisfazer as necessidades 

do mercado local, e como consequência as importações 

têm aumentado. Em contraposição, verifica-se um crescente 

desempenho ao nível da interacção das empresas portuguesas 

com os mercados externos. 

Neste contexto, procedeu-se à metodologia identificada (ver 

capítulo Nota técnica), que teve como princípio a segmentação 

das fileiras em diversos subsectores, identificando-se áreas 

onde Portugal possui reais capacidades e potencialidades de 

internacionalização, assente nos seus recursos únicos, competências 

sedimentadas e onde revela índices de vantagens comparativas. 

Procedeu-se ainda a uma auscultação às empresas do sector, com 

incidência de pelo menos uma empresa de cada subsector identificado. 

Este procedimento, que consistiu numa recolha de informação 

presencial com suporte a um questionário (anexo), permitiu recolher 

excelentes contributos e orientações para este documento. 

Os subsectores que a seguir se apresentam, têm uma relevância 

no total das exportações Agro-alimentares, superior a 60%, 

agrupando-se pelas seguintes fileiras: 

grÁFiCo: PrinCiPaiS merCadoS de deStino doS benS do agro-alimentar (2011)

 Fonte: INE, Estatísticas do Comércio Internacional de bens - Valores definitivos 2005/09 e preliminares 2010/2011
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•	 Agrícola	–	Frutas,	Hortícolas	e	Flores,	Azeite,	Indústrias	de	

Tomate e Mel; 

•	 Pescado	–	Pescado	Fresco,	Pescado	Congelado,	Indústrias	do	

Bacalhau e Conservas de Peixe;

•	 Indústrias	Alimentares	–	Indústrias	de	Leite	e	Lacticínios;	

Indústrias de Carnes e Produtos Cárneos; Indústrias de Bolachas 

e biscoitos, tostas e produtos de pastelaria e confeitaria; 

Indústrias do Café e sucedâneos; Indústrias do Chocolate; 

Indústrias das Massas Alimentícias e Produtos à base de cereais 

e Indústrias do Arroz; e

•	 Indústrias	das	Bebidas	–	Indústrias	das	Águas	Minerais,	

Refrigerantes e Sumos de Fruta, Indústrias de Cerveja e Vinhos.

No fim do capítulo, pela pertinência do tema, é efectuado ainda 

um diagnóstico aos instrumentos de financiamento disponíveis 

para a internacionalização do sector.
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Fileira
agrÍCola
FrUta,

HortÍColaS
e FloreS
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Fileira agrÍCola
FrUtaS, HortÍColaS
e FloreS

relevÂnCia
A	importância	das	Frutas,	Hortícolas	e	Flores	reflecte-se	no	seu	

peso na estrutura da produção agrícola. Segundo dados da 

PortugalFresh, o sector representa 36% do valor da produção 

agrícola nacional e 61% do valor da produção vegetal, gerando 

um volume de negócios superior a 2.300 milhões de euros, 

sendo também um sector fortemente empregador.  

diagnóStiCo
Em 2011, o sector exportou ca. de 525,4 milhões €, evidenciando 

uma forte tendência exportadora ao longo dos últimos anos.

03. anÁliSe À SitUaçÃo
 internaCional aCtUal

ComérCio internaCional (m€) de FHF (2011)

Dados GPP, Valores preliminares de 2011 com base no INE
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Verifica-se que a análise da balança de comércio Internac-

ional	do	subsector	das	frutas,	hortícolas	e	flores	se	apresenta	

desequilibrada, demonstrando um histórico sempre negativo 

entre 2005 e 2011, e uma forte dependência de Portugal dos 

mercados externos. Não obstante, identifica-se, uma tentativa 

de recuperação da balança comercial, com particular destaque 

para 2010, em virtude do crescimento das exportações em 10% 

e uma redução das importações de 6%.

ComérCio internaCional de FHF (2011)

Dados GPP, Valores definitivos de 2005 a 2009 e preliminares de 2010  a 2011 com base no INE
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A avaliação da matriz de auto-aprovisionamento revela que Por-

tugal apresenta para cada uma das categorias um valor superior 

a 80%, contrapondo à orientação exportadora, em que, para 

todas as categorias apresenta valores significativamente baixos 

e da ordem dos 30% ou inferiores. 

matriz de aUto-aProviSionamento e orientaçÃo eXPortadora FHF (2011)

Fileira agrÍCola
FrUtaS, HortÍColaS
e FloreS

Dados GPP, Valores preliminares de 2011 com base no INE
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A avaliação aos principais produtos exportados identifica a pêra, 

o tomate (fresco ou refrigerado), a batata (fresca ou refrigerada) 

e os citrinos (frescos ou secos), como aqueles mais exportados. 

ComérCio internaCional (imP - eXP.) – PrinCiPaiS ProdUtoS eXPortadoS 
(FrUtoS e HortÍColaS)

Dados GPP, Valores preliminares de 2011 com base no INE
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De referir que a pêra revela uma balança comercial sempre posi-

tiva, tanto em volume como em valor, durante todo o período 

de análise, como resultado de uma diminuição das importações 

e um aumento das exportações, contribuindo desta forma para 

uma evolução crescente da balança comercial. 

balança ComérCio internaCional – PêraS (0808)

Fileira agrÍCola
FrUtaS, HortÍColaS
e FloreS

Dados GPP, Valores definitivos de 2005/09 e preliminares de 2010/11 com base no INE
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A balança comercial do tomate segue uma tendência igual-

mente positiva (em volume) durante todo o período de análise, 

não se identificando esta mesma tendência em valor. No en-

tanto, é de realçar que é conseguida uma inversão do saldo da 

balança comercial em 2008, tornando-a positiva e mantendo-se 

como tal até 2011, mesmo que com algumas oscilações. 

balança ComérCio internaCional – tomateS, FreSCoS oU reFrigeradoS (0702)

Dados GPP, Valores definitivos de 2005/09 e preliminares de 2010/11 com base no INE
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No caso dos citrinos e das batatas, verifica-se que ambos apre-

sentam uma balança comercial desequilibrada revelando uma 

forte dependência de Portugal dos mercados externos em todo 

o período de análise. 

balança ComérCio internaCional - CitrinoS, FreSCoS oU SeCoS (0805)

Fileira agrÍCola
FrUtaS, HortÍColaS
e FloreS

Dados GPP, Valores definitivos de 2005/09 e preliminares de 2010/11 com base no INE



| 25 |

balança ComérCio internaCional - batataS, FreSCaS oU reFrigeradaS (0701)

Dados GPP, Valores definitivos de 2005/09 e preliminares de 2010/11 com base no INE
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O Índice de Vantagem Comparativa Revelada, VCR (>1), 

demonstra	que	para	as	Frutas,	Hortícolas	e	Flores,	Portugal	tem	

capacidade para competir a nível internacional, com particular 

destaque para as maçãs, pêras e marmelos.

ÍndiCe de vantagem ComParativa revelada, FHF

Fileira agrÍCola
FrUtaS, HortÍColaS
e FloreS

Dados AICEP, com base no ITC – International Trade Centre
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A análise aos principais mercados de destino da pêra, posiciona 

o Brasil na primeira posição, com uma representatividade de 

38%, seguindo-se a França e o Reino Unido com 16% e Espanha 

e Irlanda com 7 e 6% respectivamente. 

PrinCiPaiS merCadoS de deStino - PêraS (0808)

Dados GPP, Valores preliminares de 2011 com base no INE 
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Relativamente aos citrinos (frescos ou secos) o mercado 

Espanhol representa 73% das exportações nacionais desta 

categoria, seguindo-se o mercado Francês com 12% e Cabo 

Verde e Polónia com 3%. 

PrinCiPaiS merCadoS de deStino - CitrinoS, FreSCoS oU SeCoS (0805)

Fileira agrÍCola
FrUtaS, HortÍColaS
e FloreS

Dados GPP, Valores preliminares de 2011 com base no INE 
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Na categoria de tomate, Espanha igualmente assume 

uma grande relevância, absorvendo cerca de 95% das 

exportações nacionais, segue-se o mercado francês com uma 

representatividade muito inferior e da ordem dos 2%. 

PrinCiPaiS merCadoS de deStino - tomateS, FreSCoS oU reFrigeradoS (0702)

Dados GPP, Valores preliminares de 2011 com base no INE 
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Na categoria da batata (frescas ou refrigeradas) o mercado 

Alemão absorve 38% das exportações nacionais, seguindo-se 

Espanha e os países com uma representatividade da ordem dos 

21%. 

PrinCiPaiS merCadoS de deStino - batataS, FreSCaS oU reFrigeradaS (0701)

Fileira agrÍCola
FrUtaS, HortÍColaS
e FloreS

Dados GPP, Valores preliminares de 2011 com base no INE 
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Variação (período homólogo)

Quota (%) Exports Portugal

Período 2008

11%

0,9%

2009

-12%

0,9%

2010

14%

1,1%

2011

7%

1,2%

Dados ITC, com base na UN Comtrade

Fonte, UN Comtrade

Relativamente aos principais mercados importadores, verifica-

se que as transacções mundiais de pêra têm crescido de uma 

forma regular, identificando-se uma excepção (quebra) apenas 

em 2009. A Rússia apresenta-se como o principal mercado 

importador mundial, seguido da Alemanha e do Reino Unido. 

Ainda, fora do espaço europeu, é de realçar o Brasil que é um 

forte importador desta tipologia de frutos. De referir que Portu-

gal tem aproveitado a tendência dos mercados para reforçar a 

sua quota enquanto país exportador, tendo atingindo em 2011 o 

valor máximo verificado nos últimos 4 anos. 

PrinCiPaiS merCadoS imPortadoreS - PêraS (0808)

taXa CreSCimento anUal daS imPortaçõeS - PêraS (0808)
rePreSentatividade de PortUgal naS eXPortaçõeS mUndiaiS



PORTUGAL
EXCEPCIONAL
ESTRATÉGIA DE
INTERNACIONALIZAÇÃO 
DO SECTOR
AGRO-ALIMENTAR
2012-2017

| 32 |

Variação (período homólogo)

Quota (%) Exports Portugal

Período 2008

15%

0,3%

2009

-6%

0,2%

2010

11%

0,4%

2011

3%

0,4%

Dados ITC, com base na UN Comtrade

Fonte, UN Comtrade

Fileira agrÍCola
FrUtaS, HortÍColaS
e FloreS

As transacções mundiais de citrinos seguem uma tendência 

semelhante à das peras, apresentando um crescimento positivo 

(com a excepção do ano de 2009). De igual modo a Rússia 

também se apresenta como principal mercado importador na 

categoria dos citrinos, seguindo-se outros países europeus, 

como Alemanha, França e Reino Unido. É ainda de realçar, fora 

do espaço europeu, a América do norte com EUA e Canada, 

bem como alguns países asiáticos encabeçados pelo Japão.

PrinCiPaiS merCadoS imPortadoreS - CitrinoS, FreSCoS oU SeCoS (0805)

taXa CreSCimento anUal daS imPortaçõeS - CitrinoS, FreSCoS oU SeCoS (0805)
rePreSentatividade de PortUgal naS eXPortaçõeS mUndiaiS
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No caso do tomate, mais de 50% das importações mundiais 

são realizados por três mercados, EUA (27%), Alemanha (16%) 

e Rússia (10%). A nível global verifica-se que a evolução da 

variação das transacções têm vindo a oscilar, embora em termos 

médios se verifique um crescimento. 

PrinCiPaiS merCadoS imPortadoreS - tomateS, FreSCoS oU reFrigeradoS (0702)

taXa CreSCimento anUal daS imPortaçõeS - tomateS, FreSCoS oU reFrigeradoS (0702)
rePreSentatividade de PortUgal naS eXPortaçõeS mUndiaiS

Variação (período homólogo)

Quota (%) Exports Portugal

Período 2008

16%

0,4%

2009

-3%

0,5%

2010

16%

0,4%

2011

-0,33%

0,4%

Dados ITC, com base na UN Comtrade

Fonte, UN Comtrade
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Variação (período homólogo)

Quota (%) Exports Portugal

Período 2008

-1%

0,6%

2009

-17%

0,5%

2010

15%

0,6%

2011

32%

0,4%

Dados ITC, com base na UN Comtrade

Fonte, UN Comtrade

Relativamente à batata, a Rússia apresenta-se como o maior 

importador mundial, com um valor duas vezes superior ao seg-

undo maior importador - a Bélgica. Mais uma vez, se verifica que 

os	fluxos,	com	maior	expressão,	são	realizados	maioritariamente	

nos países europeus. Os EUA e o Canadá posicionam-se num 

segundo grupo de importadores relevantes. 

Apesar do forte crescimento verificado em 2011, Portugal 

perdeu “espaço” enquanto país exportador.

PrinCiPaiS merCadoS imPortadoreS - batataS, FreSCaS oU reFrigeradaS (0701)

Fileira agrÍCola
FrUtaS, HortÍColaS
e FloreS
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oPçõeS eStratégiCaS
O sector agrícola, designadamente os subsectores das Frutas, 

Hortícolas,	Plantas	e	Flores	têm	vindo	a	ganhar	fulgor	ao	nível	

do comércio internacional, devido aos esforços para aumentar 

as exportações e redução das importações, com impactos 

visíveis na recuperação da Balança Comercial, não obstante 

desta ainda continuar bastante desfavorável (306 M€). 

Portugal apresenta, em termos macro, para cada uma destas 

categorias um grau de auto-aprovisionamento superior aos 

80%, sendo que em termos de orientação exportadora todos 

apresentam valores significativamente baixos. 

Dentro dos principais produtos exportados (Frutos e 

Hortícolas),	é	de	realçar	a	dinâmica	da	Pêra,	que	se	distingue	

quer pela evolução das exportações, quer ainda pelo contributo 

favorável que este produto tem imprimido à balança comercial. 

É de referir ainda os Tomates frescos, que apesar da oscilação 

das exportações, com tendência decrescente, conseguiram 

inverter a situação desfavorável da balança comercial em valor, 

fruto da exportação de produtos de maior valor acrescentado 

(variedades alternativas). 

O ano de 2011 evidenciou que as 4 categorias dos principais 

produtos (Pêras, Citrinos, Tomates e Batatas) revelam um índice 

de VCR superior a 1, demonstrando que estes produtos das 

Frutas,	Hortícolas	de	Flores	de	Portugal	têm	capacidade	para	

competir a nível internacional. 

No que concerne aos principais mercados de exportação 

verifica-se, de uma forma transversal, uma clara dependência 

do mercado europeu, acentuada em Espanha, designadamente 

nos Tomates frescos, cujo mercado tem um peso de 95%, o 

que se poderá revelar numa fragilidade para a categoria. A 

pêra, em virtude das características particulares que possui, 

possibilita alcançar uma maior diversificação dos mercados, 

podendo chegar a mercados geograficamente mais distantes, 

o Brasil apresenta-se por isso de forma natural como o principal 

mercado de destino. 

Numa perspectiva de procura, é de realçar a Rússia que mais 

tem impulsionado as transacções a nível mundial, sendo líder 

nas importações mundiais das diversas categorias (à excepção 

dos tomates frescos). 
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PerSPeCtivaS de 
internaCionalizaçÃo
A matriz elaborada consiste num modelo que visa simplificar a 

análise estratégica, baseada em duas dimensões fundamentais 

para o processo de internacionalização do Sector Agro-alimentar 

Nacional: Por um lado, pretende medir a atractividade da 

procura por mercado alvo, indicando através de um índice, o seu 

potencial, tornando-o mais [100] ou menos [0] atractivo. Por 

outro lado, visa medir a capacidade de sucesso, considerando 

para tal factores críticos de sucesso da oferta portuguesa (para 

informação adicional consultar nota de suporte em anexo).

merCadoS Com PotenCial Para o SUbSeCtor - PêraS (0808)

Fileira agrÍCola
FrUtaS, HortÍColaS
e FloreS

Fonte Própria a partir de diversas fontes
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merCadoS Com PotenCial Para o SUbSeCtor - CitrinoS, FreSCoS oU SeCoS (0805)

Fonte Própria a partir de diversas fontes
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merCadoS Com PotenCial Para o SUbSeCtor - tomateS, FreSCoS oU reFrigeradoS (0702)

Fileira agrÍCola
FrUtaS, HortÍColaS
e FloreS

Fonte Própria a partir de diversas fontes
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merCadoS Com PotenCial Para o SUbSeCtor - batataS, FreSCaS oU reFrigeradaS (0701)

As matrizes indicam que deverão ser efectuadas iniciativas de 

forma a consolidar os mercados para os quais Portugal já exerce 

alguma actividade de exportação, de igual modo, identifica-

se potencial para internacionalização nos países europeus. A 

Rússia surge como mercado prioritário em todas as categorias 

em análise. Identificam-se ainda os mercados onde produtos 

com valor acrescentado são valorizados, como por exemplo o 

Japão,	Hong	Kong	e	Arábia	Saudita	(peras	e	citrinos)	e	EUA	e	

o Canada (para todas as categorias), posicionando-se como 

mercados a aproveitar selectivamente, podendo estes também 

ser explorados e consolidados. De uma forma um pouco 

individual e a aproveitar selectivamente identifica-se ainda o 

Iraque, a Ucrânia e a Malásia.

Fonte Própria a partir de diversas fontes
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PrioridadeS eStratégiCaS
Foram identificadas quatro prioridades estratégicas que 

são específicas e que correspondem às necessidades e 

oportunidades	para	do	sector	Frutas,	Hortícolas	e	Flores.	Todas	

estas prioridades estratégicas estão sustentadas em evidências 

apresentadas ao longo do diagnóstico.

EIXOS    PRINCIPAL DIMENSÃO 

• A pulverização comercial da produção é a maior limitação à estabilidade do 
sector, pelo que se deve promover um modelo de oferta comercial, utilizando 
plataformas de agrupamentos de hortofrutícolas com foco para a exportação 
(ex. PortugalFresh). 
• Promover também uma interacção mais vinculativa deste sector às indústrias e 
às entidades do SCTN, no sentido de criar externalidades para a fileira, assente 
em maior competitividade, sofisticação tecnológica ao longo de toda a cadeia de 
valor.

COOPETIÇÃO

• Explorar a vertente da diferenciação pelo desenvolvimento de produtos de 
maior valor acrescentado (Produtos IV e V Gama). 
• Explorar igualmente as especificidades únicas das variedades cultivadas em 
Portugal face às características edafoclimáticas (orla atlântica e Europa 
meridional). 

DIFERENCIAÇÃO

• Políticas de estímulo ao aumento da produção (SAU) de culturas hortofrutícolas, 
bem como no apoio a técnicas de eficiência produtiva, conservação e logística no 
sentido de dotar o país de maior auto-suficiência. 

PRODUÇÃO

• Necessário potenciar uma interacção com mais mercados, onde a Rússia se 
revela prioritário, no sentido de diversificar o risco e elevada concentração das 
exportações para Espanha.  

DIVERSIFICAÇÃO 

Fileira agrÍCola
FrUtaS, HortÍColaS
e FloreS
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objeCtivoS [2012-2017]

+30%

 CAGR
6% 

Estima-se que o valor das exportações Frutas, Hortícolas e Floras até 2017 possam crescer anualmente em média 6% 

• Promover um modelo de 
oferta comercial, utilizando 
plataformas de agrupamen-
tos de hortofrutícolas com 
foco para a exportação (ex. 
PortugalFresh). 
• Promover uma interacção 
mais vinculativa do sector 
às indústrias e às entidades 
do SCTN, no sentido de 
criar externalidades para a 
fileira.

• Políticas de estímulo ao 
aumento da produção 
(SAU) de culturas hortof-
rutícolas, bem como no 
apoio a técnicas de 
eficiência produtiva, 
conservação e logística no 
sentido de dotar o país de 
maior auto-suficiência.

• Explorar a vertente da 
diferenciação pelo 
desenvolvimento de 
produtos de maior valor 
acrescentado (Produtos IV 
e V Gama). 
• Explorar as especifici-
dades únicas das 
variedades cultivadas em 
Portugal

•  Potenciar uma 
interacção com mais 
mercados, onde a Rússia 
se revela prioritário, no 
sentido de diversificar o 
risco e elevada concen-
tração das exportações 
para Espanha.

EXPORTAÇÕES 
EM 2012 

EXPORTAÇÕES
EM 2017 

POSICIONAMENTOCOOPETIÇÃO DIVERSIFICAÇÃO DIVERSIFICAÇÃO
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Fileira
agrÍCola
azeite



PORTUGAL
EXCEPCIONAL
ESTRATÉGIA DE
INTERNACIONALIZAÇÃO 
DO SECTOR
AGRO-ALIMENTAR
2012-2017

| 44 |

Fileira agrÍCola
azeite

relevÂnCia

03. anÁliSe À SitUaçÃo
 internaCional aCtUal

Número de Empresas

Emprego Directo

Valor Acrescentado Bruto (M€)

Volume de Negócios  (M€)

Exportação (tons)

Exportação (M€)

454 

1.381

23

215

43.366

134

5%

1%

1%

2%

ND

7%

Peso no Sector*

Fonte: INE, Estatísticas do Comércio Internacional de bens 
Valores previsionais relativos a 2010  *Apenas Indústrias Alimentar (CAE Rev. 3)

O subsector do azeite é composto por 454 empresas de 

Produção de azeite com um peso de 5% do total das Indús-

trias Alimentares. Envolvem cerca de 1.381 postos de trabalho 

contribuindo para 1% do emprego no sector Agro-alimentar. Em 

termos de Valor Acrescentado Bruto, este subsector, com 23 

milhões euros, representa 1% do total do sector Agro-alimentar.

A representatividade em termos de Volume de Negócios é de 

2% no total do sector Agro-alimentar correspondendo a 215 

milhões de euros. 

A contribuição para as exportações globais do sector é de 7% 

representando cerca de 134 milhões de euros para um volume 

total de cerca de 43.366 toneladas de produtos.
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balança ComérCio internaCional - azeite (1509)

diagnóStiCo
Verifica-se que tanto em volume, como em valor, este sector 

tem vindo a apresentar um crescimento ao nível das expor-

tações, desde 2005. Destaca-se que em 2010 conseguiu-se 

saldar a balança comercial (em valor) que até então era nega-

tiva, tendo atingido em 2011 um superavit. Por outro lado é clara 

a descida das importações desde 2005, em valor, apesar do 

crescimento em volume. 

Dados GPP, Valores definitivos de 2005/09 com base no INE de 2010/11 com base no EUROSTAT
(Pequenas diferenças poderão advir da utilização de diferentes fontes)



PORTUGAL
EXCEPCIONAL
ESTRATÉGIA DE
INTERNACIONALIZAÇÃO 
DO SECTOR
AGRO-ALIMENTAR
2012-2017

| 46 |

A evolução do índice de Vantagem Comparativa Revelada 

evidencia o dinamismo e a competência exportadora 

demonstrada pelo subsector do azeite nos anos mais recentes. 

Portugal tem construído vantagens competitivas claras 

neste sector assente em recursos únicos e competências 

sedimentadas. Isto vem demonstrar que Portugal tem revelado 

a capacidade de incorporar e acrescentar valor ao produto. 

matriz de aUto-aProviSionamento
e orientaçÃo eXPortadora de azeite

ÍndiCe de vantagem
ComParativa revelada, azeite

Fileira agrÍCola
azeite

Dados GPP, Valores preliminares relativos a 2010 com base no INE               Dados AICEP, com base no ITC – International Trade Centre
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Portugal concentra as suas exportações em dois mercados 

com dinâmicas opostas. Para Espanha vão produtos com baixo 

preço e de baixo valor acrescentando. Por outro lado, o Brasil, 

é um país que reconhece a qualidade excepcional do azeite 

português de tal modo que este é líder de mercado, e é o país 

cujo produto é exportado com maior valor unitário em termos 

de preço, face às importações do Brasil, para esta categoria. A 

título	de	exemplo,	o	Brasil	oferece	cerca	de	0,40	dólares/Kg	a	

mais em relação ao azeite espanhol importado pelo Brasil.

PrinCiPaiS merCadoS do deStino - azeite (1509)

Dados AICEP, com base no ITC – International Trade Centre
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Portugal, em termos das importações feitas pelo Brasil, posiciona-

se em primeiro lugar, representando cerca de 55% das impor-

tações brasileiras e com uma distância duas vezes superior ao 

segundo principal fornecedor – Espanha.  

Finalmente, e numa visão macro verifica-se que as transacções 

de azeite começam a ter expressão em todo o globo, começando 

este produto a integrar a gastronomia de muitos países, sendo a 

Itália e os Estados Unidos os principais importadores mundiais.

Após uma quebra de 6% em 2009, as importações mundiais 

cresceram nos últimos anos: 5 e 6%, em 2010 e 2011, respec-

tivamente. De realçar, que o Brasil aumentou em 24% as suas 

importações,	em	2011,	o	que	terá	influenciado	o	crescimento	das	

exportações portuguesas. 

PrinCiPaiS merCadoS imPortadoreS - azeite (1509)

taXa CreSCimento anUal daS imPortaçõeS - azeite (1509)
rePreSentatividade de PortUgal naS eXPortaçõeS mUndiaiS

Fileira agrÍCola
azeite

Variação (período homólogo)

Quota (%) Exports Portugal

Período 2009

-16%

3,5%

2010

5%

4,1%

2011

6%

4,9%

Dados ITC, com base na UN Comtrade

Fonte, UN Comtrade
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oPçõeS eStratégiCaS
Nos últimos 5 anos, a indústria portuguesa de azeite tem 

vindo a melhorar a sua performance ao nível da interacção 

com os mercados externos. O aumento contínuo registado no 

volume de exportações, combinado com um decréscimo das 

importações, permitiu inverter a balança comercial negativa em 

30 milhões de euros positivos. 

A indústria nacional apresenta uma vocação exportadora 

incentivada. Não obstante, o posicionamento actual do 

subsector revela uma forte dependência em somente dois 

mercados: Brasil e Espanha (79% do volume total) o que se 

traduz numa potencial fragilidade a longo prazo. 

dado eXCePCional: 

Portugal é líder destacado 

na exportação para o mercado 

brasileiro, com mais do dobro da 

quota do segundo exportador:  

Um gigante e o principal país 

produtor mundial, a espanha!
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merCadoS Com PotenCial Para o SUbSeCtor - azeite (1509)

Fileira agrÍCola
azeite

Por outro lado, evidencia-se também a oportunidade de 

penetrar e focalizar nos mercados Japonês e Chinês (apesar 

de não terem sido referenciados na matriz estes mercados 

foram apontados pelas empresas na auscultação às mesmas), 

mercados que mais valorizam o produto monetariamente. 

Note-se que o valor médio unitário por importação para o 

Japão	é	de	3,67€	/Kg	de	produto	comparativamente	aos	3,27€/

Kg	pagos	pelo	mercado	brasileiro.

PerSPeCtivaS de 
internaCionalizaçÃo
As exportações do azeite de Portugal, tal como evidenciado no 

diagnóstico, estão fortemente concentradas em dois mercados. 

Neste contexto, e tendo em conta a matriz de atractividade 

de mercados alvo, identificam-se mercados que Portugal está 

presente mas ainda sem expressão, nomeadamente Alemanha, 

França, Itália, Reino Unido e os Estados Unidos da América, e 

cuja presença importa consolidar. De evidenciar que nos dois 

últimos casos, e tendo em conta a experiência e a presença 

do sector dos vinhos nesses mercados, propõe-se que estes 

produtos sejam locomotivas dos azeites conseguindo-se 

sinergias entre dois sectores com alguma afinidade.
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PrioridadeS eStratégiCaS

EIXOS    PRINCIPAL DIMENSÃO 

• Trabalhar do lado da oferta para aumentar o valor unitário por cada tonelada 
exportada, tendo por base a diferenciação por via de certificações específicas 
(Religiosas, Sustentabilidade e Autenticidade).

OFERTA

• Reforçar o Azeite Português num posicionamento Premium assente na: 
– Origem, Tradição, Qualidade, Diferenciação, Singularidade e Autenticidade.POSICIONAMENTO

• Penetração e focalização em mercados que mais valorizam o produto em valor 
(Japão e China).DIVERSIFICAÇÃO

• Sustentar a vantagem competitiva que detemos no Brasil, acompanhando o 
crescimento da economia desse país e identificar possibilidades de replicar o 
modelo de sucesso em novos mercados.

VANTAGEM COMPETITIVA

• Desenvolver acções para fomentar a procura e incentivar a alteração das preferências 
e hábitos dos consumidores em mercados selectivos, alicerçado nos benefícios 
inerentes do produto nacional para a saúde face à sua excepcional qualidade e 

PROCURA

objeCtivoS [2012-2017]

Estimativa de crescimento
económico acumulado:
• Brasil: 20%
• Venezuela: 17%
• Angola: 36%
Fonte: World bank

Valores de importação
em 2011 (**):
• Japão: 186M USD
• China: 140 M USD
Fonte: ITC  

Alteração das preferências
dos consumidores
alavancado pelas grandes
tendências mundiais
de consumo:
• Propriedades únicas
• Ganho de quota
a substitutos

Premium face a o preço
médio de exportações
para Espanha (**):
• Brasil: 49%
• Japão: 22%
• Angola: 30%
Fonte: Eurostat e ITC  

EXPORTAÇÕES 
EM 2012 

MERCADOS
DE REFERÊNCIA 

PENETRAÇÃO EM
NOVOS MERCADOS

CAPTURAR 
VALOR  

ALTERARAR PREFERÊNCIAS 
DOS CONSUMIDORES  

EXPORTAÇÕES 
EM 2017 

+40%

 CAGR
8% 

Estima-se que o valor das exportações de azeite até 2017 possam crescer anualmente 8%.
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Fileira
agrÍCola

indÚStriaS
de tomate
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Fileira agrÍCola
indÚStriaS
de tomate

relevÂnCia

03. anÁliSe À SitUaçÃo
 internaCional aCtUal

A indústria de tomate está representada por um reduzido 

número de empresas (7), mas que na sua globalidade geram 

emprego em cerca de 500 postos de trabalho e com uma 

representatividade em termos de Volume de Negócios na 

ordem 2,4% (178 milhões de euros) sobre o total do sector das 

indústrias alimentares. No entanto, as exportações apresentam 

uma interessante contribuição para o total do sector, ou seja, 

7,5% que correspondem a 154 milhões de euros.

Número de Empresas

Emprego Directo

Valor Acrescentado Bruto (M€)

Volume de Negócios  (M€)

Exportação (tons)

Exportação (M€)

7

500

178

207.695

154

0,2%

0,5%

ND

2,4%

ND

7,5%

Peso no Sector*

Fonte: INE, Estatísticas do Comércio Internacional de bens 
Valores definitivos relativos a 2009  * Valores previsionais relativos a 2010 
**Apenas Indústrias Alimentar (CAE Rev. 3)
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balança ComérCio internaCional – PreParadoS de tomate (2002)

Dados GPP, Valores definitivos de 2005/09 com base no INE de 2010/11 com base no EUROSTAT
(Pequenas diferenças poderão advir da utilização de diferentes fontes)

diagnóStiCo
No que respeita ao comércio internacional, as indústrias de 

tomate apresentam uma forte componente exportadora, com 

uma balança comercial positiva desde o início do período 

em análise. Este comportamento positivo é principalmente 

promovido pelo aumento constante das exportações, a par 

de uma quebra acentuadas das importações (32%) em 2011, 

permitindo que o saldo da balança comercial atinja um máximo 

histórico (143 milhões euros) durante o período em análise. Este 

subsector tem impulsionado um crescimento médio positivo da 

balança anual da ordem dos 12,6 milhões de euros.
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O grau de auto-aprovisionamento deste subsector é de 342%, 

valor extremamente elevado, o que por si só revela uma taxa de 

orientação exportadora também elevada (77%).

Por outro lado a análise do índice de Vantagem Comparativa 

Revelada demonstra uma clara competência que Portugal 

detém, neste subsector, para exportação, verificando-se um 

crescimento mais acentuado a partir de 2011.

matriz de aUto-aProviSionamento 
e orientaçÃo eXPortadora 
de PreP. tomate (2002)

ÍndiCe de vantagem ComParativa revelada, 
PreP. tomate (2002

Fileira agrÍCola
indÚStriaS 
de tomate

Dados GPP, Valores preliminares relativos a 2010 com base no INE              Dados AICEP, com base no ITC – International Trade Centre 
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Ao nível das exportações identifica-se uma concentração 

moderada alta para os países europeus, com o Reino Unido 

(32%) e Espanha (14%) à cabeça. Não obstante, o subsector 

tem uma excelente dinâmica de diversificação de geografias 

como o Japão (10%) – resultante de uma participação accionista 

japonesa numa das indústrias portuguesas que privilegia 

a	entrada	destes	produtos	nesse	mercado	-	e	Kuwait	(4%)	

assumindo também importância. 

PrinCiPaiS merCadoS de deStino – PreP. tomate (2002)

Fonte: Eurostat – International Trade, Valores preliminares relativos a 2011
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Variação (período homólogo)

Quota (%) Exports Portugal

Período 2008

26%

4,30%

2009

10%

4,52%

2010

5%

4,83%

2011

5%

4,99%

Dados ITC, com base na UN Comtrade

Fonte, UN Comtrade

No que respeita às transacções mundiais, verifica-se uma 

tendência crescente desde 2008, com excepção de 2010 

(quebra de 5% nas importações), até 2011. O Reino Unido é o 

A Rússia e a Nigéria surgem como mercados emergentes em 
2011 em paralelo com a Austrália que reassume relevância, 
nesse mesmo ano nas importações mundiais, com um valor de 
importações equivalente ao realizado em 2008.

principal importador desta categoria de produtos, embora tenha 

contraído as suas importações em 4% (2011) em contra ciclo da 

tendência mundial.

ilUStraçÃo: PrinCiPaiS merCadoS imPortadoreS – PreP. tomate (2002)

Fileira agrÍCola
indÚStriaS 
de tomate

Portugal, enquanto país fornecedor, tem reforçado a sua quota mantendo o 5º lugar no ranking mundial de países exportadores. 

taXa CreSCimento anUal daS imPortaçõeS – PreP. tomate (2002)
rePreSentatividade de PortUgal naS eXPortaçõeS mUndiaiS

Variação (período homólogo)

Quota (%) Exports Portugal

Período 2008

26%

4,30%

2009

10%

4,52%

2010

5%

4,83%

2011

5%

4,99%

Dados ITC, com base na UN Comtrade

Fonte, UN Comtrade
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oPçõeS eStratégiCaS
As condições edafoclimáticas oferecidas por Portugal para 

o cultivo do tomate conduziram ao interesse de grande 

multinacionais em investir em unidades de transformação de 

tomate, o que levou a uma dupla opção estratégica: aumento da 

produção primária e foco internacional.

Neste contexto, a indústria portuguesa de tomate tem vindo a 

apresentar, ao longo do tempo, um comportamento excepcional 

nas transacções comerciais, a nível mundial, evidenciando um 

forte dinamismo do subsector repartido apenas por 7 empresas. 

No entanto, nos últimos 2 anos (2010 e 2011) o crescimento 

médio de 5% em volume não se traduziu em valor.

Desta forma, Portugal tem-se posicionado como um fornecedor 

de referência nos principais mercados importadores, com 

espaço para consolidar essas relações, bem como encontrar 

posição em novas geografias que agora despontam.

dado eXCePCional: 
Portugal ocupa a 5ª posição 
no ranking mundial de países 

exportadores - uma performance 
ainda mais difícil de alcançar 

quando apenas 7 actores actuam 
no mercado. 
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merCadoS Com PotenCial Para o SUbSeCtor – PreP. tomate (2002)

PerSPeCtivaS de 
internaCionalizaçÃo
A matriz elaborada, que visa simplificar a análise estratégica 

ao nível da atractividade dos mercados alvo, e por outro lado 

medir a capacidade de sucesso do lado da oferta portuguesa 

revela que é necessário aproveitar as actuais posições nos 

mercados europeus (Reino Unido, França, Espanha e Itália), bem 

como penetrar nos mercados do Golfo Pérsico (Arábia Saudita, 

Emirados	Árabes	Unidos	e	Irão).	

Fileira agrÍCola
indÚStriaS 
de tomate
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PrioridadeS eStratégiCaS

EIXOS    PRINCIPAL DIMENSÃO 

• Necessário criar um posicionamento que reforce o subsector assente nas 
qualidades únicas e diferenciadoras do tomate português face aos países concor-
rentes, como via para impulsionar a valorização na cadeia de valor.  

POSICIONAMENTO

• Consolidar e reforçar as posições nos mercados exigentes (em especial 
Austrália, Rússia e Kuwait) e explorar novas geografias (em especial a região 
africana - Nigéria e Gana, e o Canada), tendo em consideração a retracção do 
mercado Inglês (principal mercado de Portugal).

MERCADOS

• Explorar as características únicas do Tomate Nacional, reconhecidas e valoriza-
das pelos mercados externos, corroboradas por estudos científicos.
Explorar igualmente as especificidades únicas das variedades cultivadas em 
Portugal face às características edafoclimáticas (orla atlântica).

VANTAGEM COMPETITIVA

objeCtivoS [2012-2017]

+10%

 CAGR
2% 

Estima-se que o valor das exportações de derivados de tomate até 2017 possam crescer anualmente 2% 

VANTAGEM
COMPETITIVA

EXPORTAÇÕES 
EM 2012 

EXPORTAÇÕES
EM 2017 

POSICIONAMENTO DIVERSIFICAÇÃO
DE MERCADOS

Explorar as vantagens competitivas 
do Tomate Nacional assente nas suas 
características únicas, reconhecidas e 
valorizadas pelos mercados externos

Criar um posicionamento que 
impulsione a valorização dos 
produtos de origem portuguesas na 
cadeia de valor. 

Valores de importação em 2011 (**):
• Nigéria:  145 M $US Dollar 
• Rússia: 135 M $ US Dollar 
• Austrália: 106 M $ US Dollar 
• Gana: 102 M $ US Dollar 
• Canada: 92 M $ US Dollar 
Fonte: ITC
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Fileira
agrÍCola

mel
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Fileira agrÍCola
mel

relevÂnCia
Este sector agrícola é caracterizado por uma elevada 

pulverização de apicultores, sendo que ainda necessita 

de um grande reforço ao nível da profissionalização dos 

mesmos, tendo em conta que apenas 6% dos apicultores 

são profissionais. Tal facto justifica a baixa exportação que o 

subsector do mel apresenta, apesar do produto ser reconhecido 

pela elevada qualidade.

03. anÁliSe À SitUaçÃo
 internaCional aCtUal

diagnóStiCo
A balança comercial apresenta um histórico positivo, desde 

2007, com excepção de 2009 onde houve uma quebra na 

produção melífera devido a uma forte incidência da doença 

Varroose, com impacto no efectivo de abelhas nos apiários 

portugueses. Por outro lado, entre 2010 e 2011 identifica-se um 

aumento das importações em volume e valor e uma redução no 

valor das exportações, não obstante de ter havido um aumento 

destas em volume. 
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balança ComérCio internaCional – mel (0409)

Dados GPP, Valores definitivos de 2005/09 e preliminares de 2010/11 com base no INE
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Em 2010 a indústria do mel apresentou uma orientação 

exportadora reduzida apesar de um grau de aprovisionamento 

superior a 100%. 

A depressão do índice de Vantagem Comparativa Revelada 

(VCR), em 2008, pode ser explicada pelo ataque da Varroose 

que reduziu o efectivo de abelhas nos apiários portugueses com 

impacto directo na produção, tendo sido recuperado nos anos 

seguintes, colocando o VCR acima de 1. 

matriz de aUto-aProviSionamento 
e orientaçÃo eXPortadora do mel (0409)

ÍndiCe de vantagem ComParativa
revelada, mel (0409)

Fileira agrÍCola
mel

Dados GPP, Valores preliminares relativos a 2010 com base no INE                              Dados AICEP, com base no ITC – International Trade Centre



| 67 |

Relativamente aos principais mercados de destino do mel 

português verifica-se que 85% estão dependentes de dois 

mercados: Alemanha e Espanha, com destaque para a 

concentração na Alemanha (61%). Em terceiro lugar, apresenta-

se Angola e França com 4%.

PrinCiPaiS merCadoS de deStino - mel (0409)

Dados GPP, Valores preliminares relativos a 2011 com base no INE
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As transacções mundiais têm tido, desde 2008, um cresci-

mento a dois dígitos com uma média anual de 16%. Os Estados 

Unidos da América lideram largamente as importações mundiais 

seguidas dos países da Europa Central e Japão. De referir que a 

Alemanha é em simultâneo o maior importador e o maior expor-

tador em termos de União Europeia.

PrinCiPaiS merCadoS imPortadoreS - mel (0409)

taXa CreSCimento anUal daS imPortaçõeS - mel (0409)
rePreSentatividade de PortUgal naS eXPortaçõeS mUndiaiS

Fileira agrÍCola
mel

Variação (período homólogo)

Quota (%) Exports Portugal

Período 2008

35%

0%

2009

2%

0%

2010

17%

0%

2011

10%

0%

Dados ITC, com base na UN Comtrade

Fonte, UN Comtrade
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oPçõeS eStratégiCaS
A auto-sustentabilidade da economia nacional no subsector 

do mel permitiu alcançar, de 2006 a 2008, balanças comerciais 

próximas do perfeito equilíbrio. 

Registou-se em 2009 uma queda nas exportações, que 

conjugada com a subida do preço do mel importado e com a 

incidência de uma doença nos apiários que afectou fortemente 

a produção, culminou numa deterioração da balança comercial, 

no final desse ano. No ano de 2010, um aumento bastante 

considerável das exportações, permitiu atingir um superavit que 

ainda se mantém no final de 2011.

O subsector apresenta fundamentalmente orientação para 

o mercado interno, realizando 85% das exportações para 

Alemanha (61%) e Espanha (24%). Note-se contudo que 

os dados mais recentes (2010) apontam para a existência 

de vantagens comparativas no panorama internacional, o 

que abona a favor do desígnio de aumentar as transacções 

comerciais de mel nacional com os mercados externos. 

Portugal tem condições naturais favoráveis para a produção de 

mel, mas tem enfrentado ameaças, fruto de uma concorrência 

internacional desleal que assenta a sua oferta em blends de 

méis de origem europeia e origem chinesa que se baseiam, 

essencialmente, em oferecer aos mercados um produto de 

baixo preço e baixa qualidade. Neste contexto, o subsector para 

subsistir de forma sustentável, tem tentado criar mecanismos 

de adaptação, transmitindo as características peculiares da 

sua produção e oferecendo o seu produto essencialmente 

a mercados dispostos a pagar a autêntica qualidade e 

genuinidade do mel nacional.
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merCadoS Com PotenCial Para o SUbSeCtor - mel (0409)

PerSPeCtivaS de 
internaCionalizaçÃo
A matriz elaborada, evidencia que nos países da Europa para 

onde Portugal já exporta deverão ser efectuadas iniciativas para 

consolidar estes mercados.

Por outro lado, mercados onde produtos com valor 

acrescentados são valorizados, como por exemplo o Japão, 

devem também ser consolidados. 

Destaca-se ainda a Arábia Saudita, como mercado potencial 

para o subsector do mel português e para o qual Portugal ainda 

não exporta. 

Fileira agrÍCola
mel
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PrioridadeS eStratégiCaS
EIXOS    PRINCIPAL DIMENSÃO 

Reforçar o Mel Português num posicionamento Premium assente na: 
• Origem, Qualidade, Diferenciação, Singularidade e Autenticidade.
Aumentar o nível de valor acrescentado nos processos de comercialização e 
abordagem aos mercados externos.

POSICIONAMENTO

• Promover um novo modelo da oferta comercial, utilizando plataformas de agrupa-
mento de empresas de mel nacional com foco para a exportação, conseguindo-se 
deste modo escala,  sinergias e transmitindo confiança aos stakeholders (capacidade 
de fornecimento contínuo e regular).
• Fomentar igualmente a criação de plataformas de complementaridade de gamas.

COOPETIÇÃO

• Utilizar a tipificação floral das diferentes regiões de produção em Portugal como 
vantagem comparativa para uma maior valorização do mel nacional.
• Explorar enquanto suporte de comunicação, o estatuto ambientar reconhecido e 
protegido, que grande parte do território nacional detém - ideal para a prática apícola. 

VANTAGEM COMPARATIVA 

• Reforçar presença e as relações nos mercados europeus em que Portugal já possui 
transacções comerciais, em especial a Alemanha (2º maior importador mundial).
• Reforçar (nos casos em que há presença efectiva) e penetrar em mercados que 
valorizam produtos de maior valor acrescentado.

MERCADOS

objeCtivoS [2012-2017]

+12,5%

 CAGR
2,5% 

Estima-se que o valor das exportações de mel até 2017 possam crescer anualmente 2,5% 

• Reforçar o Mel Português 
num posicionamento 
Premium, assente na 
Origem, Qualidade, 
Diferenciação, Singulari-
dade e Autenticidade.

• Utilizar plataformas de 
agrupamento de empresas 
que possam agregar 
competência e dimensão.

• Utilizar a tipificação 
floral das diferentes 
regiões de produção em 
Portugal como vantagem 
comparativa para uma 
maior valorização do mel 
nacional

• Reforçar presença e as 
relações nos mercados 
europeus em que Portugal 
já possui transacções 
comerciais, em especial a 
Alemanha.

OFERTAEXPORTAÇÕES 
EM 2012 

EXPORTAÇÕES
EM 2017 

COOPETIÇÃO MERCADOSVANTAGEM
COMPETITIVA
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Fileira
do PeSCado
PeSCado

FreSCo
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Fileira do PeSCado
PeSCado
FreSCo

relevÂnCia

03. anÁliSe À SitUaçÃo
 internaCional aCtUal

A actividade de captura de pescado fresco envolve cerca de 

3.633 empresas gerando cerca de 11.686 postos de trabalho, 

com uma representatividade de 0,2% no sector da pesca e 

aquacultura. Em termos de Volume de Negócios este sector 

representa cerca de 344,7 milhões de euros e um valor 

acrescentado bruto de 177,8 milhões de euros, com uma 

interessante contribuição, em termos de exportação, para o 

total do sector da pesca e aquacultura (127 milhões de euros), 

representando 73% do total das exportações do sector da pesca 

e aquacultura.

Número de Empresas

Emprego Directo

Valor Acrescentado Bruto (M€)

Volume de Negócios  (M€)

Exportação (tons)

Exportação (M€)

3.633

11.686

177,8

344,7

38.430 

126,96

0,2%

91,2%

98,3%

93,3%

ND

72,7%

Peso no Sector**

Fonte: INE, Dados Estatísticos
Valores definitivos relativos a 2009  * Valores previsionais relativos a 2011 
**Sector da Pesca e Aquicultura (CAE Rev. 3)
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balança ComérCio internaCional – PeSCado FreSCo (0302)

diagnóStiCo
A análise da balança de comércio Internacional demonstra um 

histórico negativo durante todo o período de análise a que 

este estudo reporta (2005 a 2011), tanto em volume como em 

valor. Verifica-se, no entanto, que a taxa de variação no saldo 

da balança de comércio internacional tem vindo a melhorar 

tanto em volume como em valor, em particular desde 2009. 

Esta tendência poderá ser explicada pelo incremento das 

exportações (tanto em volume como em valor) e na redução 

(volume) das importações. 

Dados GPP, Valores definitivos de 2005/09 e preliminares de 2010/11 com base no INE
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A análise ao Índice de Vantagem Comparativa Revelada, 

VCR (<1), demonstra que Portugal possui uma desvantagem 

comparativa para competir internacionalmente, sustentada 

pelos elevados consumos de pescado fresco em Portugal, não 

sendo este, no entanto, auto-suficiente.

ÍndiCe de vantagem ComParativa revelada, PeSCado FreSCo (0302)

Fileira do PeSCado
PeSCado
FreSCo

Dados AICEP, com base no ITC – International Trade Centre
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Relativamente aos principais mercados de destino, verifica-

se que Espanha se apresenta como o principal mercado 

para a categoria do pescado fresco, com uma elevada 

representatividade da ordem dos 93%, segue-se Itália com 4% e 

França e EUA com 1%. 

PrinCiPaiS merCadoS de deStino – PeSCado FreSCo (0302)

Dados GPP, Valores preliminares relativos a 2011 com base no INE
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No que concerne às transacções mundiais, verifica-se que a 

Europa é a principal região importadora de pescado fresco a 

nível mundial. A Suécia apresenta-se como o principal mercado 

Identifica-se uma tendência crescente da categoria de pescado 
fresco, registando-se um máximo em 2010 (17%). A quota de 
exportações de Portugal tem sido sempre positiva, mesmo com 
algumas oscilações, conseguindo recuperar em 2011 a quota que 
teve em 2008 de 2,1%.

importador para esta categoria, seguindo-se os EUA, a França, 

Espanha, Dinamarca e Itália. 

PrinCiPaiS merCadoS imPortadoreS – PeSCado FreSCo (0302)

taXa CreSCimento anUal daS imPortaçõeS – PeSCado FreSCo (0302)
rePreSentatividade de PortUgal naS eXPortaçõeS mUndiaiS

Fileira do PeSCado
PeSCado
FreSCo

Variação (período homólogo)

Quota (%) Exports Portugal

Período 2008

6%

2,1%

2009

0,0%

0,0%

2010

17%

0,2%

2011

3%

2,1%

Dados ITC, com base na UN Comtrade

Fonte, UN Comtrade

Variação (período homólogo)

Quota (%) Exports Portugal

Período 2008

6%

2,1%

2009

0,0%

0,0%

2010

17%

0,2%

2011

3%

2,1%

Dados ITC, com base na UN Comtrade

Fonte, UN Comtrade
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oPçõeS eStratégiCaS
É de referir que na categoria do pescado fresco a balança de comércio 

internacional é negativa, revelando uma grande dependência externa 

de Portugal para as suas necessidades de consumo. 

Neste contexto, a análise ao Índice de Vantagem Comparativa 

Revelada - VCR (<1) demonstra que Portugal possui uma 

desvantagem comparativa para competir internacionalmente.

No que concerne aos principais mercados de destino identifica-se 

uma forte dependência que Portugal pelo mercado Espanhol, 

com uma elevada representatividade da ordem dos 93%, segue-

se a Itália com 4% e França e EUA com 1%. 

A Europa é claramente a principal região do globo importadora 

de pescado fresco a nível mundial. 

A Suécia apresenta-se como o principal mercado importador, 

seguindo-se os EUA, França, Espanha, Dinamarca e Itália. 

Identifica-se uma tendência crescente nas transacções mundiais 

da categoria do pescado fresco, registando-se um crescimento 

acentuado em 2010 (17%). 

Portugal conseguiu recuperar em 2011 a mesma quota de 2008. 

merCadoS Com PotenCial Para o SUbSeCtor - PeSCado FrSCo (0302)

PerSPeCtivaS de 
internaCionalizaçÃo
De acordo com a matriz estratégica elaboradA, a leitura 

identifica que deverão ser efectuadas iniciativas para consolidar 

os mercados para os quais Portugal já exerce alguma 

actividade de exportação, em particular para aqueles onde está 

identificada proximidade geográfica como a Europa. Identifica-

se potencial para internacionalização nos seguintes mercados 

europeus – Suécia e Dinamarca, com relevante atractividade e 

para os quais Portugal ainda não tem relações comerciais.

Nota: A presença de mercado foi efectuada com base em dados do Eurostat, relativos a 2010.
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PrioridadeS eStratégiCaS

Fileira do PeSCado
PeSCado
FreSCo

EIXOS    PRINCIPAL DIMENSÃO 

• Apostar na actividade da aquacultura como eixo estratégico do sector, como 
forma de: (1) contribuir para a diminuição da dependência externa e (2) aproveitar 
o défice que a europa tem em termos de oferta. Ancoragem às indústrias do 
pescado no sentido de potenciar a oferta e melhorar os factores críticos da 
captura (frota pesqueira, organização e incorporação de tecnologia). 

OFERTA

• Posicionar o pescado fresco português como referência em termos de qualidade 
superior, frescura e de prestígio a nível europeu. POSICIONAMENTO

• Diversificar mercados, de forma a reduzir a dependência de Espanha, aproveit-
ando a proximidade ao mercado europeu. DIVERSIFICAÇÃO 

• Explorar a vertente cientifica que comprova a qualidade inerente e única do 
pescado português – “o melhor peixe do mundo”VANTAGEM COMPETITIVA

• Explorar a vertente saudável do pescado, indexando-a à qualidade superior e 
riqueza em biodiversidade das águas nacionais.PROCURA
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objeCtivoS [2012-2017]

OFERTA POSICIONAMENTO DIVERSIFICAÇÃO DE
MERCADOS

VANTAGEM 
COMPETITIVA

PROCURA

+75%

 CAGR
15% 

Estima-se que o valor das exportações de Pescado fresco até 2017 possam crescer anualmente 15% 

Apostar na 
actividade da 
aquacultura como 
eixo estratégico do 
sector. Ancoragem 
às indústrias do 
pescado

Posicionar o pescado 
fresco português 
como referência em 
termos de qualidade 
superior, frescura e 
de prestígio a nível 
europeu. 

Diversificar merca-
dos, de forma a 
reduzir a dependên-
cia de Espanha, 
aproveitando a 
proximidade ao 
mercado europeu. 

Explorar a vertente 
cientifica que 
comprova a 
qualidade inerente e 
única do pescado 
português – “o 
melhor peixe do 
mundo”

Explorar a vertente 
saudável do 
pescado, 
indexando-a à 
qualidade superior e 
riqueza em biodiver-
sidade das águas 
nacionais.

EXPORTAÇÕES
EM 2012 

EXPORTAÇÕES
EM 2017 
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Fileira
do PeSCado

indÚStriaS
do PeSCado
Congelado
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Fileira do PeSCado
indÚStriaS do
PeSCado Congelado

relevÂnCia

03. anÁliSe À SitUaçÃo
 internaCional aCtUal

O subsector das indústrias do pescado congelado envolve 29 

empresas gerando cerca de 809 postos de trabalho, com uma 

representatividade de 1% no sector das indústrias alimentares.

O Volume de Negócios é daa ordem dos 119 milhões de euros, 

com uma interessante contribuição em termos de exportação 

para o total do sector (103 milhões de euros), representando 5% 

do total das exportações do sector alimentar. 

Número de Empresas

Emprego Directo

Valor Acrescentado Bruto (M€)

Volume de Negócios  (M€)

Exportação (tons)

Exportação (M€)

29 

809

16

119,43

41.081

103

0%

1%

1%

1%

ND

5%

Peso no Sector**

Fonte: INE, Dados Estatísticos
 Valores definitivos relativos a 2009  * Valores previsionais relativos a 2011 
**Apenas Indústrias Alimentares(CAE Rev. 3)
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balança ComérCio internaCional – PeSCado Congelado (0303)

diagnóStiCo
Desde 2007 verifica-se que o saldo da balança comercial (em 

volume e valor) tem vindo a diminuir, não obstante de continuar 

negativo. Tal deve-se a um aumento das exportações e um 

concomitante decréscimo das importações.

Dados GPP, Valores definitivos de 2005/09 e preliminares de 2010/11 com base no INE
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A indústria de pescado congelado apresentava em 2009 uma 

orientação exportadora relativamente moderada, da ordem 

dos 61% mas com um grau de auto-aprovisionamento bastante 

baixo.

O índice de Vantagem Comparativa Revelada indica que 

Portugal apresenta uma vantagem comparativa no mercado 

internacional. Apesar das oscilações daquele índice, nos últimos 

anos identifica-se que Portugal tem apresentado potencial neste 

subsector (VCR>1).

matriz de aUto-aProviSionamento 
e orientaçÃo eXPortadora de 
PeSCado Congelado (0303)

ÍndiCe de vantagem ComParativa revelada, 
PeSCado Congelado (0303)

Fileira do PeSCado
indÚStriaS do
PeSCado Congelado

Dados GPP, Valores preliminares relativos a 2010 com base no INE                  Dados AICEP, com base no ITC – International Trade Centre
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O principal mercado de destino desta categoria de produtos é 

a Espanha com uma representatividade de 68%, apresentando 

assim uma grande dependência deste mercado. Dos 

restantes países destacam-se França e Suíça com uma igual 

representatividade da ordem dos 8%.

PrinCiPaiS merCadoS de deStino – PeSCado Congelado (0303)

Dados GPP, Valores preliminares relativos a 2011 com base no INE
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Por outro lado, os principais importadores mundiais de pescado 

congelado são Japão, China, Tailândia, República da Coreia e 

Espanha. No que respeita à Europa existe um comportamento 

pulverizado de importações disperso por vários países da 

Europa Central.

ilUStraçÃo: PrinCiPaiS merCadoS imPortadoreS – PeSCado Congelado (0303)

taXa CreSCimento anUal daS imPortaçõeS – PeSCado Congelado (0303)
rePreSentatividade de PortUgal naS eXPortaçõeS mUndiaiS

Fileira do PeSCado
indÚStriaS do
PeSCado Congelado

Variação (período homólogo)

Quota (%) Exports Portugal

Período 2008

7%

0,5%

2009

-6%

0,5%

2010

10%

0,6%

2011

15%

0,6%
Dados ITC, com base na UN Comtrade

Fonte, UN Comtrade
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merCadoS Com PotenCial Para o SUbSeCtor – PeSCado Congelado (0303)

oPçõeS eStratégiCaS
Apesar de nos últimos anos Portugal ter melhorado o saldo da 

balança comercial, este ainda se apresentou negativo no final de 

2011. Entre 2008 e 2010 assistiu-se a uma diminuição apreciável 

das importações, o que permitiu reduzir consideravelmente o 

saldo negativo da balança, ainda assim esta tendência em 2011 

já não se verificou traduzindo-se no final de 2011 num saldo de 

aproximadamente 224 milhões de euros negativos.

Através do Índice de Vantagem Comparativa Revelada é 

possível perceber que Portugal apresenta elevadas vantagens 

comparativas no panorama internacional. Apesar do índice 

sofrer oscilações relativamente elevadas, o potencial de Portugal 

neste subsector não está em causa.

PerSPeCtivaS de 
internaCionalizaçÃo
A matriz elaborada com base na capacidade de sucesso versus 

atractividade de mercado aponta para Portugal consolidar a 

posição em Espanha, no Brasil e nos EUA, bem como apostar 

na Rússia, Ucrânia, Nigéria e Japão (pela dimensão do próprio 

mercado). 
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PrioridadeS eStratégiCaS

Fileira do PeSCado
indÚStriaS do
PeSCado Congelado

EIXOS    PRINCIPAL DIMENSÃO 

• Garantir uma oferta de maior qualidade no produto final, pela via de um acom-
panhamento e formação junto dos operadores logísticos e de distribuição.
• Divulgar a certificação da Sardinha portuguesa.
• Oferecer produtos de maior valor acrescentado, incorporando o pescado 
Português em refeições pré-preparadas.

OFERTA

• Promover uma promoção da categoria assente nos atributos de autenticidade, 
qualidade, benefícios para a saúde.
• Utilizar a gastronomia e chefs (portugueses e internacionais) como forma de 
alavancar o consumo do pescado português congelado.

PROMOÇÃO

• Potenciar a presença nos mercados do Brasil e Angola, onde Portugal tem margem 
para crescer em quota e investir na diversificação pela abordagem aos mercados 
asiáticos (Japão e Coreia do Sul). 

DIVERSIFICAÇÃO

• Explorar a vertente científica que comprova a qualidade inerente e única do 
pescado português: “peixe Português - o melhor peixe do mundo!”VANTAGEM COMPETITIVA
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objeCtivoS [2012-2017]

+12,5%

 CAGR
2,5% 

Estima-se que o valor das exportações do pescado congelado até 2017 possam crescer anualmente 2,5% 

• Garantir uma oferta de 
maior qualidade no 
produto final, pela via de 
um acompanhamento e 
formação junto dos 
operadores logísticos e de 
distribuição.
• Divulgar a certificação da 
Sardinha portuguesa.
• Oferecer produtos de 
maior valor acrescentado, 
incorporando o pescado 
Português em refeições 
pré-preparadas.

• Promover uma promoção 
da categoria assente nos 
atributos de autenticidade, 
qualidade, benefícios para 
a saúde.
• Utilizar a gastronomia e 
chefs (portugueses e 
internacionais) como 
forma de alavancar o 
consumo do pescado 
português congelado.

• Potenciar a presença nos 
mercados do Brasil e 
Angola, onde Portugal tem 
margem para crescer em 
quota e investir na 
diversificação pela 
abordagem aos mercados 
asiáticos (Japão e Coreia 
do Sul).

• Explorar a vertente 
científica que comprova a 
qualidade inerente e única 
do pescado português: 
“peixe Português - o 
melhor peixe do mundo!”

EXPORTAÇÕES
EM 2012 

EXPORTAÇÕES
EM 2017 

PROMOÇÃOOFERTA DIVERSIFICAÇÃO VANTAGEM
COMPETITIVA
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Fileira
do PeSCado

indÚStriaS
do baCalHaU
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Fileira do PeSCado
indÚStriaS
de baCalHaU

relevÂnCia

03. anÁliSe À SitUaçÃo
 internaCional aCtUal

No que respeita à análise às indústrias dE bacalhau (indústrias 

de salga, secagem e transformação de produtos de pesca), esta 

demonstra que existe um reduzido número de empresas dedica-

das a este tipo de actividade com cerca de 46 empresas (onde 

o bacalhau tem uma grande representatividade), sendo respon-

sáveis por cerca de 46,93 milhões euros de Valor Acrescentado 

Bruto e com um Volume de Negócios na ordem dos 392,53 

milhões euros, bem como um valor de exportações em 2011 de 

83,3 milhões euros, representado 4% das Indústrias Alimentares.

Número de Empresas

Emprego Directo

Valor Acrescentado Bruto (M€)

Volume de Negócios  (M€)

Exportação (tons)

Exportação (M€)

46

1.786

46,93 

392,53 

13.103

83.2

Peso no Sector**

Fonte: INE, Dados Estatísticos
 a)  Indústrias de Salga, secagem e outras actividades de transformação de produtos da pesca e aquicultura 
Valores definitivos relativos a 2009  * Valores previsionais relativos a 2011 
**Apenas Indústrias Alimentares(CAE Rev. 3)

0,2%

1,9%

2,1%

3,5%

ND

4,0%
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balança ComérCio internaCional – baCalHaU SeCo (030551)

diagnóStiCo
A análise da Balança de Comercio Internacional do bacalhau 

seco apresenta-se negativa ao longo de todo o período de 

análise deste estudo, demonstrando, no entanto, uma tendên-

cia de inversão, que advém maioritariamente de uma evidente 

redução das importações e de um aumento das exportações 

(tanto em volume como em valor), tornando assim a taxa de 

variação do saldo da balança de comércio internacional positiva 

após 2007. 

Dados GPP, Valores definitivos de 2005/09 e preliminares de 2010/11 com base no INE 
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Relativamente às transacções de bacalhau congelado, importa 

referir, de acordo com informações da AIB - Associação dos 

Industriais de Bacalhau, que as Estatísticas do Comércio 

Internacional se baseiam num produto que não o Bacalhau 

demolhado ultracongelado e que essas importações servem 

para abastecer os industriais para a secagem, processo esse 

que tem perdas na ordem dos 50%, pelo que numa avaliação 

analítica como esta será sempre apresentada uma situação 

desfavorável da Balança Comercial Internacional. De igual modo, 

importa realçar o acréscimo das exportações em volume (37%), 

entre 2009 e 2010, que se traduz numa valorização do produto 

superior, o referido bacalhau demolhado ultracongelado, 

representando uma variação em valor da ordem dos 56%.

balança ComérCio internaCional – baCalHaU Congelado (030352)

Fileira do PeSCado
indÚStriaS
de baCalHaU

Dados GPP, Valores definitivos de 2005/09 e preliminares de 2010/11 com base no INE 
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No que concerne aos principais mercados destino, Brasil, 

Espanha e Angola representam os três principais mercados 

destino das exportações de bacalhau (seco e congelado), sendo 

que a exportação de bacalhau seco para o Brasil representa 

62% e a do bacalhau congelado 47%, no caso do mercado 

destino Espanhol a representatividade do bacalhau congelado 

é superior (28%) e a do bacalhau seco é de 12%, Angola 

representa 11% das exportações para ambas as categorias de 

bacalhau.

PrinCiPaiS merCadoS de deStino - baCalHaU SeCo (030551)

Dados GPP, Valores preliminares relativos a 2011 com base no INE

PrinCiPaiS merCadoS de deStino - baCalHaU Congelado (030352)

Dados GPP, Valores preliminares relativos a 2011 com base no INE
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PrinCiPaiS merCadoS imPortadoreS - baCalHaU SeCo (030551)

oPçõeS eStratégiCaS
A Balança de Comércio Internacional do bacalhau (seco 
e congelado) apresenta-se negativa ao longo de todo o 
período de análise, demonstrando, no entanto, uma tendência 
de inversão, que advém maioritariamente de uma evidente 
redução das importações, aliada a uma melhoria ao nível das 
exportações.

Brasil, Espanha e Angola representam os principais mercados 
destino de exportação de ambas as categorias de bacalhau 
(seco e demolhado ultracongelado).        

Fileira do PeSCado
indÚStriaS
de baCalHaU

PerSPeCtivaS de 
internaCionalizaçÃo
Apesar da Suécia ocupar a primeira posição dos países 
importadores de bacalhau seco, esta situação é meramente 
estatística, na medida em que o despacho aduaneiro de entrada na 
comunidade europeia de bacalhau seco norueguês com destino 
a Portugal é feito na Suécia. Aliás, 92% dessas “importações” têm 
como destino Portugal. Pelo que, Portugal é de forma destacada o 

maior importador mundial, seguido do Brasil.

Identifica-se também, que na Europa Central existem vários 
mercados responsáveis por importações, presentes de uma 
forma dispersa, destacando-se a Itália e a Alemanha, como 
países a ter em consideração.

Dados ITC, com base na UN Comtrade

RANKING IMPORTADORES

Suécia

Portugal

Brasil

Alemanha

Itália

QUOTA %

25%

24%

16%

10%

8%

RANKING IMPORTADORES

Republica Dominicana

França

México

EUA

Outros

QUOTA %

5%

5%

2%

2%

4%

Fonte, UN Comtrade
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ilUStraçÃo: PrinCiPaiS merCadoS imPortadoreS - baCalHaU Congelado (030352)

No caso da categoria de bacalhau congelado, a China ocupa 

com grande destaque a primeira posição seguindo-se Portugal, 

Japão e República da Coreia. A Europa, de uma forma um 

pouco dispersa, apresenta-se igualmente como mercado 

importador. 

RANKING IMPORTADORES

China

Portugal

Japão

Rep. da Coreia

QUOTA %

55%

16%

7%

6%

RANKING IMPORTADORES

Brasil

Dinamarca

Polónia

Outros

QUOTA %

5%

5%

4%

2%
Dados ITC, com base na UN Comtrade

Fonte, UN Comtrade
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PrioridadeS eStratégiCaS

Fileira do PeSCado
indÚStriaS
de baCalHaU

EIXOS    PRINCIPAL DIMENSÃO 

• Apostar em novos produtos pela via da conveniência, alargando o leque de 
consumidores alvo (dirigidos à grande distribuição e ao canal HORECA).
Oferecer produtos de maior valor acrescentado, incorporando o bacalhau 
Português em refeições pré-preparadas
• Apostar em ofertas diferenciadas explorando a experiência da gastronomia 
tipicamente Portuguesa
• Promover ofertas combinadas de produtos com complementaridade 
(ex: azeite e bacalhau)

OFERTA

• Diversificar mercados: (1) consolidar a presença em mercados onde Portugal já 
exporta, como Brasil, Espanha e Angola e França; (2) explorar os mercados 
africanos e da América Central, potenciando a posição geográfica de Portugal e 
explorar afinidades culturais. 

• Utilizar a gastronomia e os chefs portugueses como forma de alavancar o 
consumo do bacalhau português.POSICIONAMENTO

• Explorar a tradicionalidade (cura portuguesa) do bacalhau como forma de 
protecção e de alavancagem do seu consumo.VANTAGEM COMPETITIVA

DIVERSIFICAÇÃO

• Desenvolver acções com importadores que trabalham directamente com a 
restauração, de forma a estimular o consumo de bacalhau  potenciando a 
singularidade e a tradicionalidade tipicamente portuguesas – alvo rede de 
restaurantes e canal HORECA
• Promover o bacalhau enquanto produto certificado, articulado com a 
certificação de pesca
• Sustentável, de produto saudável e de fácil e ecléctica utilização.

PROCURA
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objeCtivoS [2012-2017]

OFERTA POSICIONAMENTO DIVERSIFICAÇÃO VANTAGEM
COMPETITIVA

PROCURA

+10%

 CAGR
2% 

Estima-se que o valor das exportações de Bacalhau até 2017 possam crescer anualmente em média 2% 

• Apostar em novos 
produtos pela via da 
conveniência, 
alargando o leque de 
consumidores alvo.
• Oferecer produtos de 
maior valor acrescen-
tado.
• Explorar a experiên-
cia da gastronomia 
tipicamente 
Portuguesa
• Promover ofertas 
combinadas de 
produtos com 
complementaridade 
(ex: azeite e bacalhau)

• Utilizar a gastronomia 
e os chefes 
portugueses como 
forma de alavancar o 
consumo do bacalhau 
português (seco e 
congelado)
• Promover a 
certificação da cura 
Portuguesa do 
bacalhau

•  Consolidar a 
presença em mercados 
onde Portugal já 
exporta, como o Brasil, 
Espanha e Angola e 
França; E explorar os 
mercados Africanos e 
da América central, 
potenciando a posição 
geográfica de 
Portugal, bem como 
explorar afinidades 
culturais. 

• Explorar a tradicion-
alidade (cura 
portuguesa) do 
bacalhau como forma 
de protecção e de 
alavancagem do seu 
consumo

• Desenvolver acções 
junto dos importadores 
estimulando o 
consumo de bacalhau  
potenciando a 
singularidade e a 
tradicionalidade 
tipicamente 
portuguesas 
• Promover o bacalhau 
enquanto produto 
certificado, articulado 
com a certificação de 
pesca
• Sustentável, de 
produto saudável e de 
fácil e ecléctica 
utilização.

EXPORTAÇÕES
EM 2012 

EXPORTAÇÕES
EM 2017 



PORTUGAL
EXCEPCIONAL
ESTRATÉGIA DE
INTERNACIONALIZAÇÃO 
DO SECTOR
AGRO-ALIMENTAR
2012-2017

| 102 |



| 103 |

Fileira
do PeSCado

ConServaS
de PeiXe
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Fileira do PeSCado
ConServaS
de PeiXe

relevÂnCia

03. anÁliSe À SitUaçÃo
 internaCional aCtUal

Com um total de 30 empresas o subsector das conservas 

de peixe contribui para 7% das exportações do sector das 

indústrias alimentares. Emprega cerca de 2.195 postos de 

trabalho apresentando um volume de negócios de 180 milhões 

de euros.

Número de Empresas

Emprego Directo

Valor Acrescentado Bruto (M€)

Volume de Negócios  (M€)

Exportação (tons)

Exportação (M€)

30

2.195

38 

180

34.418*

148*

Peso no Sector**

Fonte: INE, Dados Estatísticos
Valores definitivos relativos a 2009  * Valores previsionais relativos a 2011 
**Apenas Indústrias Alimentar (CAE Rev. 3)

0%

2%

2%

2%

ND

7%
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balança ComérCio internaCional – ConServaS de PeiXe (1604)

diagnóStiCo
No período em análise a que este diagnóstico reporta, 

verifica-se que a balança comercial é sempre positiva e que 

as exportações têm vindo a aumentar em valor e volume mas 

com maior relevância em valor, o que significa que estarão a 

ser exportados produtos de alto valor acrescentado ou para 

mercados com maior poder de compra. 

Verifica-se também que as importações tiveram um crescimento 

até 2008, observando-se uma desaceleração entre 2008 e 

2011, com uma recuperação da balança comercial em 2011 

(crescimento das exportações em 21%). No entanto, é de referir, 

que dentro do sector das conservas, o atum em conserva 

contribui negativamente para a balança comercial visto as 

importações serem muito superiores às exportações. 

Dados GPP, Valores definitivos de 2005/09 e preliminares de 2010/11 com base no INE
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A indústria das conservas de peixe portuguesa revela um 

elevado grau de auto-aprovisionamento, assim como uma forte 

orientação exportadora. 

O índice de Vantagem Comparativa Revelada (VCR) vem 

corroborar esta orientação para os mercados externos. Tendo 

em conta que quanto maior o índice VCR, maior a capacidade 

de Portugal de competir a nível internacional, conclui-se que, 

neste subsector, Portugal compete como grande player nos 

mercados internacionais.

matriz de aUto-aProviSionamento 
e orientaçÃo eXPortadora – ConServaS 
de PeiXe (1604)

ÍndiCe de vantagem ComParativa 
revelada – ConServaS de PeiXe (1604)

Fileira do PeSCado
ConServaS
de PeiXe

Dados GPP, Valores preliminares relativos a 2010 com base no INE                                  Dados AICEP, com base no ITC – International Trade Centre      
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Relativamente aos principais mercados de destino das 

conservas de peixe portuguesas, estes centram-se na Europa: 

França, Reino Unido e Espanha, perfazendo 63% do mercado 

externo.

PrinCiPaiS merCadoS de deStino - ConServaS de PeiXe (1604)

Dados GPP, Valores definitivos relativos a 2011 com base no INE
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No que respeita aos principais mercados importadores a nível 

mundial encontram-se: o Japão em primeiro lugar seguido dos 

Estados Unidos da América, Itália e Reino Unido. No entanto, 

identificam-se em quase todo o mundo, países com apetência 

para as conservas de peixe.

PrinCiPaiS merCadoS imPortadoreS - ConServaS de PeiXe (1604)

taXa CreSCimento anUal daS imPortaçõeS - ConServaS de PeiXe (1604)
rePreSentatividade de PortUgal naS eXPortaçõeS mUndiaiS

Fileira do PeSCado
ConServaS
de PeiXe

Variação (período homólogo)

Quota (%) Exports Portugal

Período 2008

17%

1,3%

2009

-10%

1,3%

2010

2%

1,4%

2011

17%

1,5%

Dados ITC, com base na UN Comtrade

Fonte, UN Comtrade
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oPçõeS eStratégiCaS
A indústria das conservas de peixe portuguesa revela um 

elevado grau de auto-aprovisionamento, assim como uma forte 

orientação exportadora.

Portugal tem vindo a competir como grande player nos 

mercados internacionais.

Relativamente aos principais mercados de destino das 

conservas de peixe portuguesas, estes centram-se na Europa: 

França, Reino Unido e Espanha, perfazendo 63% do mercado 

externo.

dado eXCePCional: 
apesar do retrocesso que a indústria 

conserveira portuguesa sofreu no século 
passado, provocado pela forte 

concorrência de países como tailândia, 
China, vietname e marrocos, o sector 
surge neste início do século com todo 
o vigor, atingindo em 2011 um máximo 

histórico de exportações 
em valor (149 m€)!
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merCadoS Com PotenCial Para o SUbSeCtor - ConServaS de PeiXe (1604)

PerSPeCtivaS de 
internaCionalizaçÃo
O subsector das conservas de peixe, tal como evidenciado 

no diagnóstico, demonstra uma forte dinâmica conseguindo 

exportar para um elevado número de países, um pouco para 

todos os continentes.

Neste contexto, e relativamente à matriz de perspectivas de 

internacionalização evidencia-se uma clara necessidade de 

apostar	nos	mercados	asiáticos,	Japão	e	Hong	Kong,	como	

prioritários.

Por outro lado, existem ainda oportunidades que devem ser 

aproveitadas em mercados como a Colômbia e a Austrália. 

Fileira do PeSCado
ConServaS
de PeiXe
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PrioridadeS eStratégiCaS
EIXOS    PRINCIPAL DIMENSÃO 

• Fomentar a criação de consórcios de oferta com outros produtos portugueses 
complementares  às conservas.
• Fomentar o consumo das conservas enquanto “fast food” saudável junto de novos segmentos.
• Explorar as certificações de sustentabilidade como forma de diferenciação do produto.

OFERTA

• Reforçar  o desenvolvimento de produtos com num posicionamento Premium 
assente em atributos da Origem, Tradição, Natural, Qualidade, Diferenciação, 
Singularidade e Autenticidade.
• Aproveitar o conceito da sustentabilidade como factor de posicionamento do 
subsector para um enquadramento global. 

POSICIONAMENTO

• Aproveitar a certificação da sardinha portuguesa como forma de divulgar as 
conservas portuguesas.VANTAGEM COMPETITIVA

• Utilizar os chefs dos mercados alvo como forma de potenciar o consumo de conser-
vas adaptadas à gastronomia local.PROCURA

objeCtivoS [2012-2017]

+50%

 CAGR
10% 

Estima-se que o valor das exportações das Conservas até 2017 possam crescer anualmente 10% 

• Promover consórcios de 
oferta.
• Direccionar a oferta a 
novos públicos , que 
procuram “fast food” 
saudável. 
• Explorar as certificações 
de sustentabilidade como 
forma de diferenciação do 
produto.

• Reforçar a categoria num 
posicionamento Premium
• Aproveitar o conceito da 
sustentabilidade como 
factor de posicionamento 
do subsector para um 
enquadramento global

• Aproveitar a certificação 
da sardinha portuguesa 
como forma de divulgar  
as conservas portuguesas

• Utilizar os chefs dos 
mercados alvo como 
forma de potenciar o 
consumo de conservas 
adaptadas à gastronomia 
local

OFERTAEXPORTAÇÕES
EM 2012 

EXPORTAÇÕES
EM 2017 

POSICIONAMENTO PROCURAVANTAGEM
COMPETITIVA
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indÚStriaS
alimentareS

indÚStria
de leite

e laCtiCÍnioS
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indÚStriaS alimentareS
indÚStria de leite
e laCtiCÍnioS

O subsector das Indústrias do leite e lacticínios é composto 

por 430 empresas com um peso de 5% do total do sector 

Agro-alimentar. Envolvem cerca de 6.840 postos de trabalho 

contribuindo para 7% do emprego no sector Agro-alimentar. Em 

termos de Valor Acrescentado Bruto, este subsector (com 278 

milhões Euros) representa 13% do total.

A representatividade em termos de Volume de Negócios é de 

14% no total do Agro-alimentar correspondendo a 1.538 milhões 

de euros. 

A contribuição para as exportações globais do sector é de 11% 

representando cerca de 225 milhões de euros para um volume 

total de cerca de 352,5 mil toneladas de produtos.

Dos 27 países europeus, Portugal é o país que mais exporta para 

países terceiros.

03. anÁliSe À SitUaçÃo
 internaCional aCtUal

Número de Empresas

Emprego Directo

Valor Acrescentado Bruto (M€)

Volume de Negócios  (M€)

Exportação (tons)

Exportação (M€)

430

6.840

278

1.538

352.522

225

5%

7%

13%

14%

ND

11%

Peso no Sector*

Fonte: INE, Estatísticas do Comércio Internacional de bens 
Valores definitivos relativos a 2009  *Apenas Indústrias Alimentar (CAE Rev. 3)

diagnóStiCo
Face aos diferentes comportamentos das categorias de 

produtos dentro do subsector, no que toca à balança comercial, 

é imperativo que a análise incida em cada categoria.

Não obstante do 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.

Relativamente à manteiga e ao soro do leite observa-se o 

mesmo comportamento. 

Ainda, neste subsector destaca-se a categoria de iogurtes e 

quefir, onde as importações representam nove vezes mais do 

que as exportações, quer em volume quer em valor. 

relevÂnCia
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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. 

No caso dos queijos e requeijão o valor das importações 

é bastante mais elevado do que em volume (toneladas), e 

que é justificado pelo consumo de queijos de elevado valor 

acrescentado. A reforçar esta tendência, salienta-se que 

Portugal não é um país produtor de queijos consumidos em 

grande	escala	pelo	canal	HORECA,	tais	como	mozarela	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.

ComérCio internaCional – indÚStriaS do leite e laCtiCÍnioS

Dados GPP, Valores definitivos relativos a 2009 com base no INE
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No seguimento do referido anteriormente, a análise à balança 

comercial demonstra, no período em análise, uma crescente 

evolução negativa, quer em valor quer em volume, agravando 

significativamente a balança comercial.

Verifica-se que Portugal apesar de ser excedentário em leite, 

não está a canalizar esse volume para aplicação na produção 

de derivados e de produtos de maior valor acrescentado, que 

poderiam atenuar a situação desfavorável da balança comercial.

balança ComérCio internaCional – indÚStriaS do leite e laCtiCÍnioS

indÚStriaS alimentareS
indÚStria de leite
e laCtiCÍnioS

Dados GPP, Valores definitivos relativos a 2009 com base no INE
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No que respeita à orientação exportadora versus o grau de 

auto-aprovisionamento, por categoria de produto, destaca-se 

o leite e as natas concentradas, quer pela capacidade instalada 

em Portugal, bem como pela sua orientação exportadora, sendo 

consideradas matérias-primas para outras indústrias. 

Em contraposição, é de referir o queijo e requeijão com fraca 

orientação exportadora mas com um grau de aprovisionamento 

maior do que o iogurte o que poderá sugerir um potencial de 

diferenciação a explorar.

Identificam-se ainda três categorias com elevado grau de    

auto-aprovisionamento (todos acima de 100%) com uma 

mediana orientação exportadora - soro do leite, manteiga e leite 

e natas em natureza. Tais produtos, como referido anteriormente 

carecem de valor acrescentado, para que a exportação cresça 

em valor em detrimento do volume. 

matriz de aUto-aProviSionamento e orientaçÃo eXPortadora, indÚStriaS 
de leite e laCtiCÍnioS

Dados GPP, Valores definitivos de 2009 com base no INE
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Relativamente à análise do índice de Vantagem Comparativa 

Revelada nas várias categorias destaca-se que somente o queijo 

e requeijão apresentam uma vantagem menos interessante para 

competir a nível internacional. Este facto pode ser explicado 

por uma procura mundial de consumo com forte incidência em 

queijos comerciais, como mozarela e cheddar, 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. 

Todas as outras categorias apresentam uma Vantagem 

Comparativa Revelada evidente, sendo que o leite e natas 

em natureza em conjunção com a manteiga poderiam ser 

exportados com maior diferenciação.

ÍndiCe de vantagem ComParativa revelada, indÚStriaS de leite e laCtiCÍnioS

indÚStriaS alimentareS
indÚStria de leite
e laCtiCÍnioS

Dados AICEP, com base no ITC – International Trade Centre
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No que concerne aos principais mercados de destino, Espanha 

assume um papel de líder (87%), sendo os restantes 13% 

ocupados por Angola, França e Países Baixos* em todas as 

categorias de produtos, apenas com excepção da manteiga 

(França) e queijos (Angola).

*Refira-se o facto dos Países Baixos apresentarem-se enquanto principais mercados 
de destino, não se traduzindo como o país final de consumo, mas como uma 
plataforma de reexportação para países terceiros.

Espanha caracteriza-se ainda por ser o único mercado de 

destino em que as exportações em valor têm um peso inferior 

em volume. 

PrinCiPaiS merCadoS de deStino - indÚStriaS de leite e laCtiCÍnioS
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Variação (período homólogo)

Quota (%) Exports Portugal

Período 2008

16%

2,7%

2009

19%

2,5%

2010

17%

1,8%

Dados ITC, com base na UN Comtrade

Fonte, UN Comtrade

PrinCiPaiS PaÍSeS imPortadoreS - leite e nataS em natUreza (0401)

taXa CreSCimento anUal daS imPortaçõeS - leite e nataS em natUreza (0401)
rePreSentatividade de PortUgal naS eXPortaçõeS mUndiaiS

Deve-se referir que de 2008 para 2009 as exportações para 

Espanha sofreram um forte decréscimo (volume e valor) devido 

à decisão de uma cadeia de hipermercados ter substituído o 

fornecedor português por um local, como medida de protecção 

aos produtores espanhóis. 

No que se refere aos principais mercados importadores de leite 

e natas em natureza, identifica-se que a Zona Euro corresponde 

ao grande bloco importador encabeçada por Itália, Alemanha, 

Bélgica e França sendo que representam mais de 50% do total 

das importações mundiais. Não obstante, alguns mercados 

europeus apresentam-se como plataformas das mesmas 

empresas	multinacionais,	sendo	que	o	fluxo	de	mercadorias	

não significa que haja importação e exportação efectivas. 

Portugal enquanto país fornecedor apresenta uma quota nas 

exportações mundiais de 1,8%.

indÚStriaS alimentareS
indÚStria de leite
e laCtiCÍnioS
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Variação (período homólogo)

Quota (%) Exports Portugal

Período 2008

12%

0,2%

2009

30%

0,3%

2010

28%

0,3%

Dados ITC, com base na UN Comtrade

Fonte, UN Comtrade

PrinCiPaiS PaÍSeS imPortadoreS - leite e nataS ConCentradaS (0402)

taXa CreSCimento anUal daS imPortaçõeS - leite e nataS ConCentradaS (0402)
rePreSentatividade de PortUgal naS eXPortaçõeS mUndiaiS

Para o leite e natas concentrados, e apesar de em 2010 as 

importações a nível mundial terem subido cerca de 28%, 

Portugal manteve a sua quota de exportação. Nesta categoria, 

os principais mercados importadores são: China (8,9%), Argélia, 

Holanda,	Arábia	Saudita,	Indonésia,	Hong	Kong,	México	e	

Singapura, sendo que os 12 maiores países importadores a nível 

mundial fizeram crescer as suas importações a dois dígitos. 

Nesta categoria a representação portuguesa enquanto país 

fornecedor é de 0,3%. 
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PrinCiPaiS PrinCiPaiS PaÍSeS imPortadoreS - iogUrteS e qUeFir (0403)

taXa CreSCimento anUal daS imPortaçõeS - iogUrteS e qUeFir (0403)
rePreSentatividade de PortUgal naS eXPortaçõeS mUndiaiS

Nas categorias de iogurte, quefir, manteiga, queijo e requeijão 

mais uma vez a Zona euro assume-se como o grande bloco 

importador. 

Todas estas categorias tiveram um aumento nas exportações 

de 2010 face a 2009 com especial relevo para a manteiga, que 

sofreu um crescimento de 42%. De referir ainda que para este 

produto, Irão, Arábia Saudita, Singapura, Marrocos, Filipinas e 

China apresentam-se como alternativas ao mercado Europeu. 

De referir que Portugal representa uma quota de 0,4% enquanto 

país fornecedor. 

indÚStriaS alimentareS
indÚStria de leite
e laCtiCÍnioS

Variação (período homólogo)

Quota (%) Exports Portugal

Período 2008

13%

0,2%

2009

15%

0,3%

2010

2%

0,7%

Dados ITC, com base na UN Comtrade

Fonte, UN Comtrade
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PrinCiPaiS PaÍSeS imPortadoreS - Soro de leite (0404)

tabela: taXa CreSCimento anUal daS imPortaçõeS - Soro de leite (0404)
rePreSentatividade de PortUgal naS eXPortaçõeS mUndiaiS

Variação (período homólogo)

Quota (%) Exports Portugal

Período 2008

18%

0,4%

2009

25%

0,3%

2010

33%

0,4%

Dados ITC, com base na UN Comtrade

Fonte, UN Comtrade
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PrinCiPaiS PaÍSeS imPortadoreS – manteiga (0405)

taXa CreSCimento anUal daS imPortaçõeS - manteiga (0405)
rePreSentatividade de PortUgal naS eXPortaçõeS mUndiaiS

indÚStriaS alimentareS
indÚStria de leite
e laCtiCÍnioS

Variação (período homólogo)

Quota (%) Exports Portugal

Período 2008

5%

1,1%

2009

23%

1,1%

2010

42%

1,4%

Dados ITC, com base na UN Comtrade

Fonte, UN Comtrade
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PrinCiPaiS PaÍSeS imPortadoreS - qUeijo e reqUeijÃo (0406)

taXa CreSCimento anUal daS imPortaçõeS - qUeijo e reqUeijÃo (0406)
rePreSentatividade de PortUgal naS eXPortaçõeS mUndiaiS

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%. 

A categoria do iogurte e quefir é aquela onde as importações 
menos cresceram, no entanto, Portugal foi o único que em 2010 
aumentou as suas importações, ocupando assim a 6ª posição 
a nível mundial, com uma representatividade de 0,7% de quota 
enquanto país fornecedor.

O soro do leite é a categoria com a maior diversificação de 
mercados,	em	que	a	Holanda,	China	e	EUA	ocupam	o	TOP	3	de	
importadores de três continentes. De referir que as importações 
nesta categoria cresceram 33% em 2010 face a 2009, 
apresentando-se como mercados emergentes a Indonésia, 
Coreia, Japão e México. Neste produto, Portugal apresenta-se 
com uma quota de 0,4% enquanto país fornecedor.

Variação (período homólogo)

Quota (%) Exports Portugal

Período 2008

20%

0,1%

2009

14%

0,1%

2010

10%

0,2%

Dados ITC, com base na UN Comtrade

Fonte, UN Comtrade
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oPçõeS eStratégiCaS
Em resumo, a indústria de leite e lacticínios portuguesa tem 

sentido o impacto do peso das importações que nos últimos 

anos tem tido variações (quer positivas quer negativas) com 

maior	influência	(negativa)	no	total	da	Balança	Comercial.		

Portugal exporta as seis grandes categorias de leite e lacticínios, 

embora só tenha alcançado uma posição de Vantagem 

Comparativa Revelada em 2010 para todas as categorias (à 

excepção dos queijos). A acrescentar, verifica-se que Portugal 

exporta essencialmente produtos de baixo valor acrescentado 

(à excepção dos queijos), importando as mesmas categorias 

com um diferencial significativo (p. Ex 20% no leite, 185% no 

soro de leite e 38% na manteiga).

Consequentemente, o subsector necessita de rever a sua 

estratégia nos que respeita à comercialização de produtos 

lácteos de pouco valor acrescentado bem como de uma 

grande dependência do mercado espanhol enquanto geografia 

preferencial de destino (87%).

indÚStriaS alimentareS
indÚStria de leite
e laCtiCÍnioS
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PerSPeCtivaS de 
internaCionalizaçÃo
No que respeita às perspectivas de internacionalização, e com 

base nos factores críticos de sucesso e na atractividade dos 

mercados, foram identificados mercados interessantes a serem 

explorados para cada uma das categorias de produtos.

Para o leite e natas em natureza, Portugal poderá manter os 

mercados para onde já fornece, no entanto é necessário que 

trabalhe ao nível da valorização do produto, como forma de 

aumentar os ganhos em termos de valor da exportação. Assim, 

países como a Alemanha, França, Bélgica, Itália e Países Baixos 

poderão continuar na lista dos mercados prioritários para o leite 

e natas em natureza, onde para os três primeiros deverá haver 

ter uma estratégia de reforço da posição e, para os dois últimos, 

uma estratégia de aumento de penetração. A Irlanda, a Grécia 

e o Reino Unido fazem parte dos mercados que devem ser 

aproveitados selectivamente.

grÁFiCo: merCadoS Com PotenCial Para o SUbSeCtor - leite e nataS em natUreza (0401)
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No caso do leite e natas concentrados, apesar dos países 

europeus continuarem a ser considerados prioritários, existem 

outros países, enquanto mercados emergentes e que devem 

ser tidos em conta, como a Argélia, Arábia Saudita, Omã e 

Filipinas. Com um elevado índice de atractividade destaca-se a 

Singapura,	Hong	Kong,	Indonésia,	Vietname,	Malásia,	Tailândia	e	

China. 

merCadoS Com PotenCial Para o SUbSeCtor - leite e nataS ConCentradaS (0402)

indÚStriaS alimentareS
indÚStria de leite
e laCtiCÍnioS
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Além destes e com uma atractividade inferior mas com a 

indicação que se deve aproveitar selectivamente estão a Rússia, 

o	Sri	Lanka,	o	Bangladesh,	o	México	e	os	Emirados	Árabes.

A manteiga tem um comportamento semelhante ao leite e natas 

em natureza em termos de mercados europeus, no entanto, há 

países terceiros que revelam um elevado índice de atractividade 

como a Rússia, o México, a Arábia Saudita e Singapura. A não 

perder de vista estão Singapura, Egipto, Irão, Filipinas e China.

merCadoS Com PotenCial Para o SUbSeCtor - manteiga (0405)
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Para o queijo e requeijão a Europa continua a demonstrar 

uma elevada atractividade acompanhada pelo Japão, Arábia 

Saudita, Grécia e Rússia. Assim, será importante consolidar as 

posições na Europa com apresentação de soluções inovadoras 

de aplicação noutros produtos alimentares. Os mercados 

emergentes serão também bons receptores de produtos com 

maior valor acrescentado e únicos, em sabor e experiência de 

consumo. 

No que concerne ao soro do leite existem também dois grupos 

de países divididos entre países prioritários e países onde 

Portugal deve aproveitar selectivamente. Neste enquadramento, 

a Europa (Espanha, Itália, Bélgica, França e Alemanha) continua 

a ser um mercado consumidor de soro e portanto é importante 

consolidar a posição de Portugal nesta região. Por outro lado, 

países como o Canadá e Japão, onde existe um histórico de 

importação de soro de leite português, devem ser considerados 

como países onde Portugal deverá apostar selectivamente. 

Existem ainda um outro conjunto de países para os quais 

Portugal ainda não exporta mas que fazem parte dos principais 

mercados importadores de soro a nível mundial, e que são os 

Estados Unidos, a Coreia do Sul, a China, o México, a Indonésia 

e a Malásia.

merCadoS Com PotenCial Para o SUbSeCtor – Soro de leite (0404)

indÚStriaS alimentareS
indÚStria de leite
e laCtiCÍnioS
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Finalmente e relativamente à categoria de iogurte e quefir e da 

análise feita aos principais mercados, com base nos factores 

críticos de sucesso e atractividade dos mercados, surgem 

países emergentes com elevado potencial de consumo de 

iogurtes (provavelmente iogurtes de longa duração e que não 

necessitam de frio) como o Iraque, a Eslováquia, a Finlândia, a 

República Checa, a Polónia, o México, as Filipinas e a Tailândia. 

merCadoS Com PotenCial Para o SUbSeCtor – iogUrte e KeFir (0403)
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PrioridadeS eStratégiCaS

EIXOS    PRINCIPAL DIMENSÃO 

• Capacitação e Reforço da especialização na exportação.
• Apostar em produtos com certificações religiosas (Halal e Kosher).
• Desenvolver produtos diferenciados adaptados a nichos de mercado 
(necessidades alimentares específicas e actuais tendências mundiais – envelheci-
mento da população, etc…) 

OFERTA

• 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). 

CAPTAÇÃO DE IDE

• Reorganizar o modelo de negócio na vertente comercial, utilizando plataformas 
de exportação de produtos lácteos, com pouca expressão numa oferta individual, 
conseguindo-se deste modo escala e  complementaridade de oferta, aproveitando 
sinergias.

COOPERAÇÃO

• Promover o queijo, utilizando a gastronomia portuguesa e o Turismo de 
Portugal, no sentido de integrar estes produtos na gastronomia nacional e 
fomentar um maior consumo.

PROMOÇÃO

• Consolidar e reforçar as posições nos mercados europeus. Explorar novas geografias: 
Ásia (China, Japão, Indonésia e Malásia) Médio-Oriente, Norte de África e PALOPs.MERCADOS

indÚStriaS alimentareS
indÚStria de leite
e laCtiCÍnioS
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objeCtivoS [2012-2017]

OFERTA CAPTAÇÃO DE IDE COOPERAÇÃO PROMOÇÃO DIVERSIFICAÇÃO DE
MERCADOS

+25%

 CAGR
5% 

Estima-se que o valor das exportações de leite e lacticínios até 2017 possam crescer anualmente 5% 

• Capacitar e reforçar a 
base de empresas 
lácteas 
especializando-as nas 
boas práticas de 
exportação. Direccio-
nar a oferta de forma 
diferenciada ajustada 
às tendências e 
preocupações actuais.

• Plano de promoção e 
captação de IDE como 
medida reduzir as 
importações e 
reinverter a actual 
posição de Portugal (6º 
maior importador 
mundial de iogurtes). 

• Reorganizar o 
modelo de negócio na 
vertente comercial, 
utilizando plataformas 
aglutinadoras e 
agregadoras para a 
exportação de 
produtos lácteos

• Promover o queijo, 
utilizando a gastrono-
mia portuguesa e o 
Turismo de Portugal, 
no sentido de integrar 
estes produtos na 
gastronomia nacional e 
fomentar um maior 
consumo.

• Consolidar e reforçar 
as posições nos 
mercados europeus. 
Explorar novas 
geografias: Ásia 
(China, Japão, 
Indonésia e Malásia) 
Médio-Oriente, Norte 
de África e PALOPs.

EXPORTAÇÕES
EM 2012 

EXPORTAÇÕES
EM 2017 
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indÚStriaS
alimentareS

indÚStria
daS CarneS

e ProdUtoS CÁrneoS 



PORTUGAL
EXCEPCIONAL
ESTRATÉGIA DE
INTERNACIONALIZAÇÃO 
DO SECTOR
AGRO-ALIMENTAR
2012-2017

| 136 |

indÚStriaS alimentareS
indÚStria daS CarneS
e ProdUtoS CÁrneoS 

A análise apresentada inclui dados dos seguintes produtos: 

carnes de suíno, carnes e miudezas, carnes de animais de es-

pécie bovina congeladas, carnes de animais da espécie bovina 

frescas ou refrigeradas, carne de ovino e caprino, miudezas 

comestíveis, toucinho, enchidos e semelhantes, preparações e 

conservas de carnes, de miudezas ou de sangue e carnes de 

aves.

Este subsector é composto por 227 empresas, a nível nacional, 

envolvendo cerca de 9.617 postos de trabalho e gerando um 

Valor Acrescentado Bruto de 187 milhões de euros e um Volume 

de Negócios de 1.381 milhões de euros. 

Este subsector revela uma importância significativa no sector 

das indústrias alimentares, em todos os indicadores referencia-

dos anteriormente.

03. anÁliSe À SitUaçÃo
 internaCional aCtUal

Número de Empresas

Emprego Directo

Valor Acrescentado Bruto (M€)

Volume de Negócios  (M€)

Exportação (tons)

Exportação (M€)

227*

9.617*

187* 

1.381*

92.796

204,4

0,2%

10,1%

8,6%

1,5%

ND

9,9%

Peso no Sector a)

Fonte: INE, Estatísticas do Comércio Internacional de bens 
* Inclui dados de empresas de abate de gado e de aves
Valores definitivos relativos a 2009  ** Valores previsionais relativos a 2011
Apenas Indústrias Alimentares (CAE Rev. 3)
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diagnóStiCo
A análise ao comércio internacional (em volume) identifica a 

carne suína como a categoria com maior importação, seguida 

das carnes de animais da espécie bovina frescas ou refrigeradas 

e das carnes de aves. Ainda, numa análise em termos de volume, 

a categoria cuja exportação é superior à importação é a dos 

enchidos e semelhantes e miudezas comestíveis.

ComérCio internaCional (tonS) – indÚStriaS de CarneS

Dados GPP, Valores preliminares relativos a 2011 com base no INE
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Ao nível da análise em “valor”, destaca-se a maior importação 

nas carnes de animais da espécie bovina frescas ou refrigeradas, 

seguida da carne de suíno e carnes de aves.

ComérCio internaCional (milHõeS €) – indÚStriaS de CarneS

indÚStriaS alimentareS
indÚStria daS CarneS
e ProdUtoS CÁrneoS 

Dados GPP, Valores preliminares relativos a 2011 com base no INE
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A única categoria em que as exportações suplantam as 

importações (em valor) é a dos enchidos e semelhantes, em cerca 

de 50%.

A avaliação da balança de comércio internacional revela que a 

categoria dos enchidos e produtos semelhantes tem o melhor 

desempenho (fortemente positiva), tanto ao nível de volume 

como de valor, mostrando uma tendência crescente, que é 

melhor traduzida pela subida das exportações, por um lado, e 

manutenção ou decréscimo das importações, por outro. 

balança ComérCio internaCional - enCHidoS e ProdUtoS SemelHanteS de Carne (1601)

Dados GPP, Valores definitivos de 2005/09 e preliminares de 2010/11 com base no INE
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Quanto às restantes categorias é de referir que todas apresen-

tam uma balança de comércio internacional negativa, altamente 

desequilibrada e que revela a grande dependência externa 

de Portugal ao nível destes produtos. No caso particular das 

miudezas, a balança comercial apresenta-se positiva, em volume 

em 2011, o que não é traduzido da mesma forma, em valor, 

apresentando-se negativa.

No que concerne ao grau de auto-aprovisionamento por tipo 

de carnes, Portugal possui um valor global de 75,2%, sendo que 

carnes de espécie bovina e suína com graus de auto-aprovi-

sionamento de 53,3% e 67,8%, respectivamente, se apresentam 

como os casos mais críticos.

matriz de aUto-aProviSionamento e orientaçÃo eXPortadora Por tiPo de CarneS

indÚStriaS alimentareS
indÚStria daS CarneS
e ProdUtoS CÁrneoS 

Dados INE, Valores definitivos de 2011 com base no Balanço de Aprovisionamento de Produtos Animais
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A análise ao índice de Vantagem Comparativa Revelada (VCR) 

demonstra que apenas duas categorias (enchidos e semelhantes 

e carnes e miudezas, comestíveis, salgadas) apontam que Portu-

gal apresenta capacidade de competir a nível mundial. Realça-

se o índice de Vantagem Comparativa Revelada dos enchidos e 

semelhantes na ordem do 5-6 pontos. Também a carne de suíno 

tem apresentado um comportamento crescente, registando em 

2010 um valor próximo do valor unitário, em 2010.

ÍndiCe de vantagem ComParativa revelada, Por tiPo de CarneS

Dados AICEP, com base na UN comtrade - United Nations Statistics Division
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PrinCiPaiS merCadoS de deStino - CarneS de animaiS da eSPéCie bovina, 
FreSCaS oU reFrigeradaS (0201)

Tendo em conta aos valores de auto-aprovisionamento atrás 

referidos e acrescendo os dados do índice de Vantagem 

Comparativa Revelada, explicam significativamente o saldo da 

balança comercial acentuadamente negativo.

Da análise efectuada aos principais mercados de destinos das 

várias categorias, posicionam-se Angola e Espanha enquanto 

líderes de importação destes produtos portugueses. 

Há	produtos	onde	Portugal	assume	uma	posição	de	forte	de-

pendência de Angola, enquanto principal mercado importador, 

nomeadamente: enchidos e semelhantes (88%); preparações e 

conservas de carnes, de miudezas ou de sangue (80%); carnes 

de animais de espécie bovina congeladas (73%) e miudezas 

comestíveis salgadas (39%). De igual modo Espanha, é também 

um grande mercado importador, noutras categorias de produ-

tos portugueses, nomeadamente: carnes de animais da espécie 

bovina frescas ou refrigeradas (76%), toucinho (69%) e miude-

zas comestíveis bovinas e suínas (55%). 

Na categoria de carnes de suíno, Espanha e Angola represen-

tam, em conjunto, 49% das importações portuguesas, segui-

das	de	Hong	Kong,	Reino	Unido,	Rússia	e	Polónia.	No	caso	do	

toucinho, Espanha e Polónia representam um total de 88% de 

importações deste produto. O mercado de carnes das aves é di-

versificado, destacando-se Espanha, Angola, França e Jordânia. 

indÚStriaS alimentareS
indÚStria daS CarneS
e ProdUtoS CÁrneoS 

Dados GPP, Valores preliminares relativos a 2011 com base no INE
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PrinCiPaiS merCadoS de deStino - CarneS de animaiS de eSPéCie bovina, CongeladaS (0202)

PrinCiPaiS merCadoS de deStino – Carne de SUÍno (0203)

Dados GPP, Valores preliminares relativos a 2011 com base no INE

Dados GPP, Valores preliminares relativos a 2011 com base no INE
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PrinCiPaiS merCadoS de deStino – CarneS de animaiS de eSPéCieS ovina oU CaPrina, FreSCaS, 
reFrigeradaS oU CongeladaS (0204)

PrinCiPaiS merCadoS de deStino – miUdezaS ComeStÍveiS de animaiS daS eSPéCieS bovina, SUÍna,… (0206) 

indÚStriaS alimentareS
indÚStria daS CarneS
e ProdUtoS CÁrneoS 

Dados GPP, Valores preliminares relativos a 2011 com base no INE

Dados GPP, Valores preliminares relativos a 2011 com base no INE
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PrinCiPaiS merCadoS de deStino – toUCinHo (0209)

PrinCiPaiS merCadoS de deStino – CarneS e miUdezaS, ComeStÍveiS, SalgadaS,… (0210)

Dados GPP, Valores preliminares relativos a 2011 com base no INE

Dados GPP, Valores preliminares relativos a 2011 com base no INE
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PrinCiPaiS merCadoS de deStino – enCHidoS e ProdUtoS SemelHanteS de Carne (1601)

PrinCiPaiS merCadoS de deStino – oUtraS PreParaçõeS e ConServaS de Carne,
 miUdezaS oU de SangUe (1602)

indÚStriaS alimentareS
indÚStria daS CarneS
e ProdUtoS CÁrneoS 

Dados GPP, Valores preliminares relativos a 2011 com base no INE

Dados GPP, Valores preliminares relativos a 2011 com base no INE
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PrinCiPaiS merCadoS de deStino – Carne de aveS (0207)

Dados GPP, Valores preliminares relativos a 2011 com base no INE
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Variação (período homólogo)

Quota (%) Exports Portugal

Período 2008

11%

0%

2009

10%

0,1%

2010

5%

0,1%

2011

17%

0,1%

Dados ITC, com base na UN Comtrade

Fonte, UN Comtrade

PrinCiPaiS merCadoS imPortadoreS - CarneS de animaiS da eSPéCie bovina, 
FreSCaS oU reFrigeradaS (0201)

taXa CreSCimento anUal daS imPortaçõeS - CarneS de animaiS da eSPéCie bovina, 
FreSCaS oU reFrigeradaS (0201) | rePreSentatividade de PortUgal naS eXPortaçõeS mUndiaiS

Os principais mercados importadores a nível mundial de carne 

de animais de espécie bovina fresca ou refrigerada concentram-

se na Europa Central e Japão, no entanto, e no caso dos conge-

lados, é a Rússia e os EUA que mais importam, embora tenham 

reduzido as importações em 2011. Por outro lado o Japão, 

Coreia	do	Sul,	Irão,	Egipto	e	Hong	Kong	apresentam-se	também	

como grandes mercados importadores. 

indÚStriaS alimentareS
indÚStria daS CarneS
e ProdUtoS CÁrneoS 
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Variação (período homólogo)

Quota (%) Exports Portugal

Período 2008

21%

0%

2009

6%

0%

2010

17%

0%

2011

7%

0%

Dados ITC, com base na UN Comtrade

Fonte, UN Comtrade

PrinCiPaiS merCadoS imPortadoreS - CarneS de animaiS de eSPéCie bovina, 
CongeladaS (0202)

taXa CreSCimento anUal daS imPortaçõeS - CarneS de animaiS de eSPéCie bovina, 
CongeladaS (0202) | rePreSentatividade de PortUgal naS eXPortaçõeS mUndiaiS
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Variação (período homólogo)

Quota (%) Exports Portugal

Período 2008

12%

0%

2009

5%

0,1%

2010

11%

0%

2011

18%

0,1%

Dados ITC, com base na UN Comtrade

Fonte, UN Comtrade

O Japão apresenta-se como o grande importador, a nível 

mundial, de carne de suíno, com um valor de transacções duas 

vezes superior ao segundo maior importador mundial. No 

entanto a Europa Central e de Leste são também mercados 

com elevada procura. Fora do bloco europeu, Rússia, Coreia do 

Sul,	China	e	Hong	Kong	são	também	mercados	com	elevada	

procura de produtos desta categoria, e que mais impulsionaram 

o crescimento das importações mundiais.

PrinCiPaiS merCadoS imPortadoreS - Carne de SUÍno (0203)

tabela: taXa CreSCimento anUal daS imPortaçõeS - Carne de SUÍno (0203)
rePreSentatividade de PortUgal naS eXPortaçõeS mUndiaiS

indÚStriaS alimentareS
indÚStria daS CarneS
e ProdUtoS CÁrneoS 
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Variação (período homólogo)

Quota (%) Exports Portugal

Período 2008

40%

0,1%

2009

7%

0,1%

2010

16%

0,0%

2011

23%

0,1%

Dados ITC, com base na UN Comtrade

Fonte, UN Comtrade

No que respeita às carnes de animais de espécies ovina ou 

caprina, frescas, refrigeradas ou congeladas a Europa Ocidental 

e Central é manifestamente o maior mercado importador, 

com uma quota de cerca de 50%, seguida dos EUA, China e 

Emirados	Árabes	Unidos.	

PrinCiPaiS merCadoS imPortadoreS - CarneS de animaiS de eSPéCieS ovina oU CaPrina, 
FreSCaS, reFrigeradaS oU CongeladaS (0204)

taXa CreSCimento anUal daS imPortaçõeS - CarneS de animaiS de eSPéCieS ovina oU CaPrina, FreSCaS, 
reFrigeradaS oU CongeladaS (0204) | rePreSentatividade de PortUgal naS eXPortaçõeS mUndiaiS
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Variação (período homólogo)

Quota (%) Exports Portugal

Período 2008

40%

0,1%

2009

7%

0,1%

2010

16%

0,1%

2011

23%

0,1%

Dados ITC, com base na UN Comtrade

Fonte, UN Comtrade

Dentro dos principais mercados importadores das miudezas 

comestíveis (bovina e suína) verifica-se uma presença 

pulverizada em toda a Europa, mas uma forte concentração em 

Hong	Kong	e	na	China,	que	representam	41%	das	importações,	

e num segundo plano, o Japão e a Rússia com uma 

representatividade conjunta de 15%.

PrinCiPaiS merCadoS imPortadoreS - miUdezaS ComeStÍveiS de animaiS daS eSPéCieS 
bovina, SUÍna,… (0206)

taXa CreSCimento anUal daS imPortaçõeS - miUdezaS ComeStÍveiS de animaiS daS eSPéCieS bovina, SUÍna… (0206) | 
rePreSentatividade de PortUgal naS eXPortaçõeS mUndiaiS

indÚStriaS alimentareS
indÚStria daS CarneS
e ProdUtoS CÁrneoS 
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Os principais mercados importadores de carne de aves estão 

presentes	na	Ásia	(Hong	Kong	e	Japão)	e	Europa	(Reino	

Unido e Alemanha). De realçar a Arábia Saudita, o México e o 

Vietname como mercados emergentes nesta categoria.

PrinCiPaiS merCadoS imPortadoreS - Carne de aveS (0207)

taXa CreSCimento anUal daS imPortaçõeS - Carne de aveS (0207)
rePreSentatividade de PortUgal naS eXPortaçõeS mUndiaiS

Variação (período homólogo)

Quota (%) Exports Portugal

Período 2008

25%

0,1%

2009

9%

0,1%

2010

12%

0,1%

2011

21%

0,1%

Dados ITC, com base na UN Comtrade

Fonte, UN Comtrade
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As importações mundiais de toucinho (gordura de porco e 

de aves), tem tido ao longo dos últimos 4 anos oscilações 

significativas que acompanham as oscilações meteorológicas na 

Rússia, principal importador com um peso relativo de 43%. Os 

restantes mercados centralizam-se na Europa de Leste, México 

e Japão.

PrinCiPaiS merCadoS imPortadoreS - toUCinHo (0209)

taXa CreSCimento anUal daS imPortaçõeS - toUCinHo (0209)
rePreSentatividade de PortUgal naS eXPortaçõeS mUndiaiS

indÚStriaS alimentareS
indÚStria daS CarneS
e ProdUtoS CÁrneoS 

Variação (período homólogo)

Quota (%) Exports Portugal

Período 2008

99%

0%

2009

15%

0,1%

2010

9%

0,1%

2011

32%

0,1%

Dados ITC, com base na UN Comtrade

Fonte, UN Comtrade
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Variação (período homólogo)

Quota (%) Exports Portugal

Período 2008

12%

0,8%

2009

4%

0,5%

2010

2%

0,1%

2011

12%

0,5%

Dados ITC, com base na UN Comtrade

Fonte, UN Comtrade

Para as carnes e miudezas salgadas, a Europa manifesta-se 

como um grande importador, mas com grande incidência no 

Reino Unido. 

PrinCiPaiS merCadoS imPortadoreS - CarneS e miUdezaS, ComeStÍveiS, SalgadaS… (0210)

taXa CreSCimento anUal daS imPortaçõeS - CarneS e miUdezaS, ComeStÍveiS, SalgadaS… (0210
rePreSentatividade de PortUgal naS eXPortaçõeS mUndiaiS
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Variação (período homólogo)

Quota (%) Exports Portugal

Período 2008

16%

2,2%

2009

2%

2,3%

2010

0%

2,1%

2011

13%

2,5%

Dados ITC, com base na UN Comtrade

Fonte, UN Comtrade

Para a categoria dos enchidos, pela sua especificidade e 

tradição, a Europa é o maior mercado importador. Para além 

disso, o Japão também vai demonstrando alguma apetência 

assim como o México e Canadá. Sublinha-se ainda a importância 

de Angola como o 8º maior importador mundial e principal 

mercado de destino dos produtos portugueses.

PrinCiPaiS merCadoS imPortadoreS - enCHidoS e ProdUtoS SemelHanteS de Carne (1601)

taXa CreSCimento anUal daS imPortaçõeS - enCHidoS e ProdUtoS SemelHanteS de Carne (1601)
rePreSentatividade de PortUgal naS eXPortaçõeS mUndiaiS

indÚStriaS alimentareS
indÚStria daS CarneS
e ProdUtoS CÁrneoS 
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Variação (período homólogo)

Quota (%) Exports Portugal

Período 2008

19%

0,2%

2009

7%

0,0%

2010

3%

0,2%

2011

23%

0,2%

Dados ITC, com base na UN Comtrade

Fonte, UN Comtrade

Finalmente e para as outras preparações e conservas de carne, 

miudezas ou de sangue a tendência das importações seguem 

a linha crescente, que é transversal à maioria das categorias, 

tendo sofrido quebra apenas em 2009. O Japão também aqui é 

o principal importador mundial, seguido dos países da Europa, 

de	Hong	Kong,	dos	EUA	e	do	Canadá.

PrinCiPaiS merCadoS imPortadoreS - oUtraS PreParaçõeS e ConServaS de Carne, miUdezaS 
oU de SangUe (1602)

taXa CreSCimento anUal daS imPortaçõeS - oUtraS PreParaçõeS e ConServaS de Carne, 
miUdezaS oU de SangUe (1602)
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oPçõeS eStratégiCaS
A avaliação da balança de comércio internacional revela que 

a categoria dos enchidos e produtos semelhantes tem o 

melhor desempenho, tanto ao nível de volume como de valor, 

mostrando uma tendência crescente, que é melhor traduzida 

pela subida das exportações, por um lado, e manutenção ou 

decréscimo das importações, por outro. 

Quanto às restantes categorias é de referir que todas 

apresentam uma balança de comércio internacional negativa, 

altamente desequilibrada e que revela a grande dependência 

externa de Portugal ao nível destes produtos.

A análise ao índice de Vantagem Comparativa Revelada 

demonstra que apenas duas categorias (enchidos e semelhantes 

e carnes e miudezas, comestíveis, salgadas) apontam que 

Portugal apresenta capacidade de competir a nível mundial.

Portugal concentra as suas exportações em dois grandes 

mercados: Angola e Espanha. Tal situação de dependência 

pode ser considerada uma fragilidade para Portugal e portanto 

será necessário não só consolidar estes mercados mas como 

penetrar noutros.

Para a categoria dos enchidos, pela sua especificidade e 

tradição, a Europa é o maior mercado importador. Para além 

disso, o Japão também vai demonstrando alguma apetência 

assim como o México e Canadá. Para as outras preparações e 

conservas de carne, miudezas ou de sangue, o Japão manifesta-

-se como um grande importador assim como para toda a 

Europa mas com grande incidência no Reino Unido. 

indÚStriaS alimentareS
indÚStria daS CarneS
e ProdUtoS CÁrneoS 
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PerSPeCtivaS de 
internaCionalizaçÃo
As matrizes de análise estratégica apontam para a importância 

de Portugal reforçar a sua presença nos países europeus 

(mercados onde os constrangimentos sanitários não se 

colocam) e definir como mercados prioritários o Japão, a 

Rússia,	a	China	e	Hong	Kong.	De	realçar	que	apesar	de	Angola	

não estar identificada como mercado prioritário, é um mercado 

muito importante para Portugal.

merCadoS Com PotenCial Para o SUbSeCtor - CarneS de animaiS da eSPéCie bovina, FreSCaS 
oU reFrigeradaS (0201)
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merCadoS Com PotenCial Para o SUbSeCtor - CarneS de animaiS de eSPéCie bovina, 
CongeladaS (0202)

indÚStriaS alimentareS
indÚStria daS CarneS
e ProdUtoS CÁrneoS 

merCadoS Com PotenCial Para o SUbSeCtor - Carne de SUÍno (0203)
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merCadoS Com PotenCial Para o SUbSeCtor - CarneS de animaiS de eSPéCieS ovina oU 
CaPrina, FreSCaS, reFrigeradaS oU CongeladaS (0204)

merCadoS Com PotenCial Para o SUbSeCtor - miUdezaS ComeStÍveiS de animaiS daS eSPéCieS 
bovina, SUÍna… (0206)
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indÚStriaS alimentareS
indÚStria daS CarneS
e ProdUtoS CÁrneoS 

merCadoS Com PotenCial Para o SUbSeCtor - CarneS de animaiS de eSPéCieS ovina oU 
CaPrina, FreSCaS, reFrigeradaS oU CongeladaS (0204)

merCadoS Com PotenCial Para o SUbSeCtor - toUCinHo (0209)
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merCadoS Com PotenCial Para o SUbSeCtor - CarneS e miUdezaS, ComeStÍveiS, 
SalgadaS… (0210)

merCadoS Com PotenCial Para o SUbSeCtor - enCHidoS e ProdUtoS SemelHanteS 
de Carne (1601)
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indÚStriaS alimentareS
indÚStria daS CarneS
e ProdUtoS CÁrneoS 

merCadoS Com PotenCial Para o SUbSeCtor - oUtraS PreParaçõeS e ConServaS de Carne, 
miUdezaS oU de SangUe (1602)
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PrioridadeS eStratégiCaS
EIXOS    PRINCIPAL DIMENSÃO 

• Necessário disponibilizar políticas de incentivo e apoio à produção nacional de 
animais para abate, em especial das espécies suína e bovina, no sentido de 
provocar efeitos positivos na cadeia de aprovisionamento das indústrias de carnes 
e estimular a competitividade. De igual modo, necessário estimular o aumento da 
produção de cereais como suporte à produção de rações para estes animais. 

PRODUÇÃO

• Necessário criar um posicionamento que reforce o subsector assente na diferen-
ciação e na inovação (pEx: extensão do prazo de validade), indexando à Origem, à 
Tradição e à Qualidade, bem como às características únicas e diferenciadoras da 
carne portuguesa.  

POSICIONAMENTO

• Necessário reforçar a presença de Portugal nos países do bloco europeu 
(mercados onde os constrangimentos sanitários não se colocam) e apostar na 
diversificação de novos mercados, que deverão ser considerados mercados 
prioritários, como o Japão, a Rússia, a China, República da Coreia, México e Hong 
Kong, pelo crescimento esperado da categoria nos próximos anos (>15%) – para a 
abertura destes mercados são fundamentais as diligências da DGAV.
De realçar que apesar de Angola não estar identificada como mercado prioritário, 
é um mercado a não desfocalizar.

DIVERSIFICAÇÃO

objeCtivoS [2012-2017]

+25%

 CAGR
5% 

Estima-se que o valor das exportações de Produtos Cárneos até 2017 possam crescer anualmente 5% 

Disponibilizar políticas de incentivo e 
de apoio à produção nacional de 
animais para abate, no sentido de 
provocar efeitos positivos na cadeia 
de aprovisionamento das indústrias 
de carnes e estimular a competitivi-
dade.

Criar um posicionamento que reforce 
o subsector assente na diferenciação 
e na inovação, indexando à sua 
Origem, Tradição e Qualidade, bem 
como assente em modos de 
produção sustentáveis e às caracterís-
ticas únicas e diferenciadoras  dos 
produtos cárneos portugueses

Necessário reforçar a presença de 
Portugal nos países do bloco europeu 
(mercados onde os constrangimentos 
sanitários não se colocam) e apostar 
na diversificação de novos mercados, 
que deverão ser considerados 
mercados prioritários pelo cresci-
mento esperado da categoria nos 
próximos anos.

PRODUÇÃOEXPORTAÇÕES
EM 2012 

EXPORTAÇÕES
EM 2017 

POSICIONAMENTO DIVERSIFICAÇÃO
DE MERCADOS
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indÚStriaS
alimentareS

indÚStria bolaCHaS
e biSCoitoS, toStaS e ProdUtoS

de PaStelaria Sem CaCaU
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indÚStriaS alimentareS
indÚStria bolaCHaS e biSCoitoS, toStaS e ProdUtoS 
de PaStelaria e ConFeitaria Sem CaCaU 

O subsector das bolachas, biscoitos, tostas e produtos de 

pastelaria demonstra uma relevância em termos de número 

de empresas (198) gerando uma contribuição, em termos de 

Volume de Negócios, da ordem dos 200 milhões de euros que 

correspondem a um peso no sector das indústrias alimentares 

de 1,9%. No entanto, a representatividade das exportações 

ultrapassa os 7% no total das industrias alimentares. Mais ainda, 

68,5% do volume de negócios provém da exportação.

03. anÁliSe À SitUaçÃo
 internaCional aCtUal

relevÂnCia: Indústria bolachas e biscoitos, tostas e produtos de pastelaria 

Número de Empresas

Emprego Directo

Valor Acrescentado Bruto (M€)

Volume de Negócios  (M€)

Exportação (tons)

Exportação (M€)

198

2.267

62

213

65.376

146 

Peso no Sector a)

Fonte: INE, Estatísticas do Comércio Internacional de bens 
Valores definitivos relativos a 2009  ** Valores previsionais relativos a 2010 
a) Apenas Indústrias Alimentares (CAE Rev. 3)

2,1%

2,4%

2,8%

1,9%

ND

7,1%

Fonte: INE, Estatísticas do Comércio Internacional de bens / Valores definitivos relativos a 2009  ** Valores previsionais relativos a 2010 
a) Apenas Indústrias Alimentares (CAE Rev. 3)
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A categoria de produtos de confeitaria (sem cacau) demonstra 

uma baixa expressão em termos de volume de negócio (0,5%) e 

Valor Acrescentado Bruto (0,9%) dentro do sector das indústri-

as alimentares. No entanto, a proporção do volume de negócios 

gerado para exportação é representativa (20%). 

diagnóStiCo
No que respeita ao comércio internacional, a balança comercial 

das bolachas, biscoitos, tostas e produtos de pastelaria tem 

sido negativa, verificando-se uma desaceleração da taxa de 

variação do saldo da balança nos últimos dois anos. Por outro 

lado, verifica-se um aumento das exportações em valor quando 

comparado com o volume, entre 2005 e 2011. No entanto, tem-

se registado um aumento das importações mas que de algum 

modo tem sido equilibrado por aquele aumento de valor nas 

exportações. 

balança ComérCio internaCional – bolaCHaS e biSCoitoS (1905)

relevÂnCia: Indústria confeitaria sem cacau 
Número de Empresas

Emprego Directo

Valor Acrescentado Bruto (M€)

Volume de Negócios  (M€)

Exportação (tons)

Exportação (M€)

106

909

19

54

3.014

11 

Peso no Sector a)

Fonte: INE, Estatísticas do Comércio Internacional de bens 
Valores definitivos relativos a 2009  ** Valores previsionais relativos a 2010 
a) Apenas Indústrias Alimentares (CAE Rev. 3)

1,1%

1,0%

0,9%

0,5%

ND

0,6%

Fonte: INE, Estatísticas do Comércio Internacional de bens / Valores definitivos relativos a 2009  ** Valores previsionais relativos a 2010 
a) Apenas Indústrias Alimentares (CAE Rev. 3)

Dados GPP, Valores definitivos de 2005/09 com base no INE de 2010/11 com base no EUROSTAT / (Pequenas diferenças poderão advir da utilização de diferentes fontes)
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A balança comercial dos produtos de confeitaria (sem cacau), 

embora negativa, tem demonstrado uma ligeira melhoria desde 

2009, em volume e valor, devido à redução das importações 

que foram substituídas por produção nacional.

balança ComérCio internaCional – ProdUtoS de ConFeitaria Sem CaCaU (1704)

indÚStriaS alimentareS
indÚStria bolaCHaS e biSCoitoS, toStaS e ProdUtoS 
de PaStelaria e ConFeitaria Sem CaCaU 

Dados GPP, Valores definitivos de 2005/09 com base no INE de 2010/11 com base no EUROSTAT / (Pequenas diferenças poderão advir da utilização de diferentes fontes)
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A análise feita à matriz de auto-aprovisionamento e orientação 

exportadora indica que o subsector das bolachas, biscoitos,  

tostas e produtos de pastelaria tem um bom grau de  

auto-aprovisionamento mas ainda como uma reduzida 

orientação exportadora.   

Por outro lado, o grau auto-aprovisionamento dos produtos  

de confeitaria (sem cacau) é inferior à categoria de bolachas  

e biscoitos, indiciando tratar-se de um sector de especificidade,  

e por conseguinte com uma maior especialização internacional.

matriz de aUto-aProviSionamento e orientaçÃo eXPortadora

Dados	  GPP,	  Valores	  preliminares	  relativos	  a	  2010	  com	  base	  no	  INE	  
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No entanto, e no que concerne à evolução do índice de 

Vantagem Comparativa Revelada fica demonstrado que é no 

subsector de Bolachas e Biscoitos que Portugal apresenta 

um grande potencial de exportação e, consequentemente 

oportunidades a serem exploradas, contrariamente aos 

Produtos de Confeitaria, que por revelar um índice de vantagem 

comparativa <1, demonstra incapacidade de posicionamento  

no mercado internacional, sendo que não obstante tem vindo 

a apresentar um ligeiro aumento desde 2008, bem como tem 

evidenciado uma orientação exportadora efectiva.

ÍndiCe de vantagem ComParativa revelada

Dados	  AICEP,	  com	  base	  no	  ITC	  –	  International	  Trade	  Centre	  

indÚStriaS alimentareS
indÚStria bolaCHaS e biSCoitoS, toStaS e ProdUtoS 
de PaStelaria e ConFeitaria Sem CaCaU 
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No que reporta aos principais mercados de destino das bolachas, 

biscoitos, tostas e produtos de pastelaria, Espanha concentra a 

maior fatia de exportações seguida de França e Angola. 

PrinCiPaiS merCadoS de deStino – bolaCHaS e biSCoitoS (1905)

Dados EuroStat – International Trade, Valores preliminares relativos a 2011
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PrinCiPaiS merCadoS de deStino – ProdUtoS de ConFeitaria Sem CaCaU (1704)

indÚStriaS alimentareS
indÚStria bolaCHaS e biSCoitoS, toStaS e ProdUtoS 
de PaStelaria e ConFeitaria Sem CaCaU 
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Os principais mercados importadores desta categoria de 

produtos são os Estados Unidos de América e a Europa, com 

destaque para Reino Unido, França e Alemanha. 

A análise das importações a nível mundial revela um 

crescimento global entre 2008 e 2011, no entanto em 2009 

demonstra uma inversão da tendência que pode ser explicada 

pelo primeiro impacto da crise económica. 

PrinCiPaiS merCadoS imPortadoreS – bolaCHaS e biSCoitoS (1905)

taXa CreSCimento anUal daS imPortaçõeS - bolaCHaS e biSCoitoS (1905)
rePreSentatividade de PortUgal naS eXPortaçõeS mUndiaiS

Variação (período homólogo)

Quota (%) Exports Portugal

Período 2008

15%

0%

2009

6%

0%

2010

6%

0%

2011

11%

0%

Dados ITC, com base na UN Comtrade

Fonte, UN Comtrade

Variação (período homólogo)

Quota (%) Exports Portugal

Período 2008

15%

0%

2009

6%

0%

2010

6%

0%

2011

11%

0%

Dados ITC, com base na UN Comtrade

Fonte, UN Comtrade
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No caso dos produtos de confeitaria (sem cacau), os principais 

mercados de destino são Angola, representando mais de 50%, 

seguido de Espanha com 20%. Realça-se também Cabo Verde 

com menor expressão mas com grande interesse nos produtos 

de confeitaria portugueses. Os principais mercados importa-

dores desta categoria de produtos são os Estados Unidos de 

América e a Europa, com destaque para a Alemanha, Reino 

Unido e França. 

A análise das importações a nível mundial, neste tipo de 

produto, revela um crescimento global entre 2008 e 2011, no 

entanto em 2009 demonstra uma inversão da tendência que 

pode ser explicada pelo primeiro impacto da crise económica. 

PrinCiPaiS merCadoS imPortadoreS – ProdUtoS de ConFeitaria Sem CaCaU (1704)

taXa CreSCimento anUal daS imPortaçõeS - ProdUtoS de ConFeitaria Sem CaCaU (1704)
rePreSentatividade de PortUgal naS eXPortaçõeS mUndiaiS

indÚStriaS alimentareS
indÚStria bolaCHaS e biSCoitoS, toStaS e ProdUtoS 
de PaStelaria e ConFeitaria Sem CaCaU 

Variação (período homólogo)

Quota (%) Exports Portugal

Período 2008

8%

0%

2009

6%

0%

2010

9%

0%

2011

9%

0%

Dados ITC, com base na UN Comtrade

Fonte, UN Comtrade

Variação (período homólogo)

Quota (%) Exports Portugal

Período 2008

8%

0%

2009

6%

0%

2010

9%

0%

2011

9%

0%

Dados ITC, com base na UN Comtrade

Fonte, UN Comtrade
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oPçõeS eStratégiCaS
A balança comercial da indústria de bolacha e biscoitos tem 

apresentado recorrentemente um saldo negativo. Este saldo 

tem	aumentado	regularmente	influenciado	pelo	aumento	

das importações aliado ao facto das exportações não 

acompanharem o ritmo de crescimento das importações.

O índice de Vantagem Comparativa Revelada demonstra 

que Portugal apresenta potencial para competir no mercado 

internacional, no entanto, revela ainda uma fraca orientação 

exportadora. 

O saldo da balança comercial dos produtos de confeitaria sem 

cacau tem-se mantido constante nos últimos anos.

Quer as exportações quer as importações têm-se mantido 

no mesmo nível, contribuindo para que a balança em 2011, 

apresente um saldo negativo de 31 milhões de euros.

Os baixos índices de Vantagem Comparativa Revelada 

apresentados por esta indústria demonstram que Portugal 

possui um posicionamento frágil no mercado internacional. O 

ligeiro crescimento nos últimos dois anos não garante a Portugal 

uma posição de vantagem comparativa no sector.
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merCadoS Com PotenCial Para o SUbSeCtor - bolaCHaS e biSCoitoS (1905)

indÚStriaS alimentareS
indÚStria bolaCHaS e biSCoitoS, toStaS e ProdUtoS 
de PaStelaria e ConFeitaria Sem CaCaU 

PerSPeCtivaS de 
internaCionalizaçÃo
Este subsector das bolachas, biscoitos, tostas e produtos  

de pastelaria deverá consolidar posições nos mercados onde 

já actua e apostar a entrada em mercados que demonstram 

atractividade como o caso do Iraque, Japão, Austrália, bem 

como mercados com capacidade de sucesso como a Arábia 

Saudita. Deve-se destacar a Rússia, que embora não estando 

no ranking dos 70% dos países mais importadores, foi apontada 

pelas empresas, durante a auscultação, como um mercado 

estratégico.
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merCadoS Com PotenCial Para o SUbSeCtor - ProdUtoS de ConFeitaria Sem CaCaU (1704)

Para os produtos de confeitaria sem cacau identifica-se uma 

múltipla oferta de mercados, dispersos no globo, mas com 

capacidade de sucesso mediana, em termos de exportação. 

Refira-se o Iraque, Venezuela, Rússia, EUA, México e Arábia 

Saudita.	Também	a	Ásia	é	identificada	como	região	onde	estão	

mercados a aproveitar selectivamente: China, Japão, Coreia do 

Sul	e	Hong	Kong.	Angola,	não	sendo	prioritário	é	identificado	

como um mercado de oportunidades.
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PrioridadeS eStratégiCaS

EIXOS    PRINCIPAL DIMENSÃO 

• Criar grupos de oferta complementares;
• Apostar em marcas de fabricantes em países subdesenvolvidos, 
• Apostar em marcas de distribuição nos países mais desenvolvidos 
• Desenvolver produtos diferenciados, incorporando variedades de cereais 
(cereais do futuro) com benefícios para a saúde
• Apostar em produtos dirigidos a nichos de mercado com necessidades 
nutricionais específicas (intolerâncias, saúde cardíaca, colesterol, controlo do 
peso, faixas etárias)

OFERTA

• Reforçar o papel nutricional da categoria, alavancado pela características 
intrínsecas da composição e cereais utilizados. 
Fomentar um alinhamento saudável por via de formulações com  redução de 
Açúcar, Gordura e Sal. 

POSICIONAMENTO

• Penetrar em mercados de consumo crescente, designadamente em valor, como a 
Rússia e a China. 
• Diversificar pela oferta adequada a segmentos específicos de consumo 
permitindo a entrada em novos nichos de mercado.

DIVERSIFICAÇÃO

indÚStriaS alimentareS
indÚStria bolaCHaS e biSCoitoS, toStaS e ProdUtoS 
de PaStelaria e ConFeitaria Sem CaCaU 
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objeCtivoS [2012-2017]

+15%

 CAGR
3% 

Estima-se que o valor das exportações de bolachas e biscoitos e produtos de confeitaria até 2017 possam crescer anualmente 3% 

OFERTAEXPORTAÇÕES
EM 2012 

EXPORTAÇÕES
EM 2017 

POSICIONAMENTO DIVERSIFICAÇÃO

• Desenvolver produtos diferencia-
dos,  dirigidos a nichos de mercado,  
incorporando variedades de cereais 
(cereais do futuro) com benefícios 
para a saúde.

• Reforçar o papel nutricional da 
categoria, alavancado pela caracterís-
ticas intrínsecas dos cereais, e 
fomentar um alinhamento saudável 
por via de formulações com  redução 
de Açúcar, Gordura e Sal. 

Estimativa de crescimento da 
categoria [2012-2016] :
• China: 17,4%
• Rússia: 15,5%
Fonte: Mintel
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indÚStriaS
alimentareS

indÚStria do CaFé
e SUCedÂneoS

e CHÁ
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indÚStriaS alimentareS
indÚStria do CaFé 
e SUCedÂneoS e CHÁ

Este subsector apesar de estar concentrado em 57 empresas 

tem alguma representatividade em termos de empregabilidade, 

contribuindo com cerca de 10% no sector das indústrias 

alimentares.

Por outro lado, o Valor Acrescentado Bruto assim como 

o Volume de Negócios demonstram que é um subsector 

altamente rentável apesar de a exportação ser ainda 

relativamente reduzida, representando 2,6% no peso do sector 

das indústrias alimentares. 

03. anÁliSe À SitUaçÃo
 internaCional aCtUal

Número de Empresas

Emprego Directo

Valor Acrescentado Bruto (M€)

Volume de Negócios  (M€)

Exportação (tons)

Exportação (M€)

57*

2.740*

190 M€*

723 M€*

10.105**

53** 

Peso no Sector a)

Fonte: INE, Estatísticas do Comércio Internacional de bens 
* Inclui dados da Indústria de Chá
Valores definitivos relativos a 2009  ** Valores previsionais relativos a 2010 
a) Apenas Indústrias Alimentares (CAE Rev. 3)

0,2%

10,6%

8,7%

6,5%

ND

2,6%

Fonte: INE, Estatísticas do Comércio Internacional de bens / * Inclui dados da Indústria de Chá
Valores definitivos relativos a 2009  ** Valores previsionais relativos a 2010 / a) Apenas Indústrias Alimentares (CAE Rev. 3)
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diagnóStiCo
No que respeita ao comércio internacional, a balança comercial 

tem sido deficitária, com uma evolução cada vez mais negativa 

sendo que em termos de quantidade houve aumento de 

9% nas importações de 2010 para 2011 e que se traduz num 

aumento de 34% das importações em valor, para igual período. 

balança ComérCio internaCional – CaFé e SUCedÂneoS

Dados GPP, Valores definitivos de 2005 a 2009 com base no INE e preliminares de 2010 a 2011 com base no EUROSTAT
(Pequenas diferenças poderão advir da utilização de diferentes fontes)

Este comportamento poderá ter como base a importação de 

produtos de alto valor acrescentando, de maior conveniência e 

posicionamento premium (cafés e chá em cápsulas e pastilhas) 

alinhado com as actuais tendências de consumo mundiais.
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A análise efectuada à matriz de auto-aprovisionamento e 

orientação exportadora revela que o subsector em questão  

tem um fraco grau de auto-aprovisionamento assim como  

uma reduzida orientação exportadora, para além de obviamente 

Portugal ter a necessidade de importar café enquanto  

matéria-prima.

matriz de aUto-aProviSionamento e orientaçÃo eXPortadora - CaFé (0901)

Dados	  GPP,	  Valores	  preliminares	  relativos	  a	  2010	  com	  base	  no	  INE	  

indÚStriaS alimentareS
indÚStria do CaFé 
e SUCedÂneoS e CHÁ



| 187 |

Em contra-posição e não obstante o índice de Vantagem 

Comparativa Revelada ter um fraco posicionamento a nível 

internacional (<1) tem apresentado, desde 2008, um ligeiro 

aumento anual o que poderá demonstrar o esforço de algumas 

empresas em iniciativas de exportação.

ÍndiCe de vantagem ComParativa revelada - CaFé (0901)

Dados	  AICEP,	  com	  base	  no	  ITC	  –	  International	  Trade	  Centre	  
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Espanha representa mais de 50% das exportações em volume 

e valor, e que pode ser explicado pela proximidade geográfica, 

seguidos da Alemanha e da Grécia. É ainda de referir que 

o mercado espanhol é aquele que mais valoriza o produto, 

pagando um valor unitário superior à Alemanha e à Grécia. 

PrinCiPaiS merCadoS de deStino - CaFé (0901)

indÚStriaS alimentareS
indÚStria do CaFé 
e SUCedÂneoS e CHÁ

Dados EuroStat – International Trade, Valores preliminares relativos a 2011
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No que respeita aos principais mercados importadores de café, 

destacam-se os Estados Unidos da América e a Europa Central, 

com	incidência	na	Alemanha,	seguida	da	França.	Na	Ásia	é	o	

Japão o país que mais importa café. 

A análise das importações a nível mundial revela um 

crescimento global entre 2008 e 2011. No entanto, em 2009 

revela-se uma inversão naquela tendência (-7%) e que pode 

ser explicada pelo primeiro impacto da crise económica, com 

especial incidência nos mercados emergentes. 

PrinCiPaiS merCadoS imPortadoreS - CaFé (0901)

taXa CreSCimento anUal daS imPortaçõeS - CaFé (0901)
rePreSentatividade de PortUgal naS eXPortaçõeS mUndiaiS

Variação (período homólogo)

Quota (%) Exports Portugal

Período 2008

22%

0%

2009

7%

0%

2010

18%

0%

2011

51%

0%

Dados ITC, com base na UN Comtrade

Fonte, UN Comtrade

Variação (período homólogo)

Quota (%) Exports Portugal

Período 2008

22%

0%

2009

7%

0%

2010

18%

0%

2011

51%

0%

Dados ITC, com base na UN Comtrade

Fonte, UN Comtrade
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indÚStriaS alimentareS
indÚStria do CaFé 
e SUCedÂneoS e CHÁ

oPçõeS eStratégiCaS
A indústria do café e sucedâneos e chá tem apresentado 

nos últimos 5 anos um agravamento do deficit do saldo da 

balança comercial. Esta situação deve-se principalmente ao 

aumento das importações de produtos de valor acrescentado 

e de conveniência. Em 2011 o saldo da balança foi de 

aproximadamente de 150 milhões de euros, em Portugal. 

Portugal apresenta baixos índices de Vantagem Comparativa 

Revelada denunciando o débil posicionamento do país no 

mercado internacional. A ténue melhoria deste indicador, 

registada nos últimos dois anos analisados, revela uma melhoria, 

no entanto, não consegue ainda garantir uma posição de 

vantagem comparativa no subsector. 



| 191 |

PerSPeCtivaS de 
internaCionalizaçÃo
De acordo com a matriz de atractividade de mercados 

elaborada, este subsector deverá consolidar posições nos 

mercados onde já actua e apostar a entrada em mercados com 

potencial para sucesso, como por exemplo EUA e Japão. É de 

referir que Angola, apesar de não ser um mercado prioritário e 

de grande atractividade deverá ser tido em conta pela afinidade 

comercial já conseguida noutros subsectores. 

merCadoS Com PotenCial Para o SUbSeCtor - CaFé (0901)
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PrioridadeS eStratégiCaS

indÚStriaS alimentareS
indÚStria do CaFé 
e SUCedÂneoS e CHÁ

EIXOS    PRINCIPAL DIMENSÃO 

• Trabalhar do lado da oferta para aumentar o valor unitário, pela via de atributos 
e certificações específicas: Sustentabilidade (UTZ, biológico, etc…) e Certifi-
cações religiosas

OFERTA

• Reforçar o Café no eixo da Conveniência, Premium e Indulgência, bem como 
explorar um posicionamento assente em questões responsabilidade social.POSICIONAMENTO

• Penetrar em mercados de consumo crescente, com afinidades comerciais com 
Portugal em outras categorias, como os EUA, Canadá, México e Venezuela.
• Diversificar pela oferta adequada a segmentos específicos de consumo.

DIVERSIFICAÇÃO



| 193 |

objeCtivoS [2012-2017]

+15%

 CAGR
3% 

Estima-se que o valor das exportações de derivados de Café até 2017 possam crescer anualmente 3% 

OFERTAEXPORTAÇÕES
EM 2012 

EXPORTAÇÕES
EM 2017 

POSICIONAMENTO DIVERSIFICAÇÃO

Fomentar a procura e a valorização 
do preço unitário por via da oferta de 
produtos com certificações específi-
cas: Sustentabilidade (UTZ, biológico, 
etc…) e Certificações religiosas.

Reforçar o Café num posicionamento 
de Conveniência, Premium e 
Indulgência, bem como explorar um 
posicionamento assente em questões 
responsabilidade social.

Estimativa de crescimento da 
categoria [2012-2016] :
• EUA: 7%
• Canadá: 3%
• México: 15%
• Venezuela: 25%
Fonte: Mintel
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indÚStriaS
alimentareS

indÚStria
do CHoColate
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indÚStriaS alimentareS
indÚStria
do CHoColate

Este subsector é composto por um reduzido número de empre-

sas gerando um emprego directo na ordem dos 198 postos de 

trabalho. É de realçar que do Volume de Negócios de 21 milhões 

de euros, cerca de 17 milhões de euros provêm de exportações. 

03. anÁliSe À SitUaçÃo
 internaCional aCtUal

Número de Empresas

Emprego Directo

Valor Acrescentado Bruto (M€)

Volume de Negócios  (M€)

Exportação (tons)

Exportação (M€)

16

198

6

21

3.611

17 

Peso no Sector a)

Fonte: INE, Estatísticas do Comércio Internacional de bens 
Valores definitivos relativos a 2009  ** Valores previsionais relativos a 2010 
a) Apenas Indústrias Alimentares (CAE Rev. 3)

0,2%

0,2%

0,3%

0,2%

ND

0,8%

relevÂnCia
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diagnóStiCo
A balança comercial deste subsector embora negativa tem 

demonstrado uma ligeira melhoria em termos de volume e 

valor, desde 2008, face ao crescimento das exportações e à 

estagnação nos últimos 3 anos das importações. Deve-se realçar 

que neste subsector existe uma forte presença de produtos 

balança ComérCio internaCional – CHoColate (1806)

Dados GPP, Valores definitivos de 2005/09 com base no INE de 2010/11 com base no EUROSTAT
(Pequenas diferenças poderão advir da utilização de diferentes fontes)

de multinacionais que levam a que a balança seja sempre 

negativa. Não obstante, é de referir que existe uma forte 

dinâmica, por parte das empresas portuguesas ao nível da 

exportação.
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O índice de Vantagem Comparativa Revelada (<1) demonstra 

um ténue posicionamento no mercado internacional devido à 

forte concorrência das multinacionais. No entanto, identifica-se 

uma forte orientação exportadora, na ordem dos 166%, valor 

este que significa que da produção interna, grande parte dos 

produtos portugueses vão para os mercados externos.

ÍndiCe de vantagem ComParativa revelada – CHoColate (1806)

indÚStriaS alimentareS
indÚStria
do CHoColate

Dados	  AICEP,	  com	  base	  no	  ITC	  –	  International	  Trade	  Centre	  



| 199 |

matriz de aUto-aProviSionamento e orientaçÃo eXPortadora – CHoColate (1806)

Dados GPP, Valores preliminares relativos a 2010 com base no INE
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No que concerne aos principais mercados de destino desta 

categoria, Espanha e Angola representam mais de 50% das 

exportações. É ainda de referir que a diversidade dos mercados 

é	elevada,	onde	Emirados	Árabes	Unidos,	Grécia,	Egipto	Líbia	

e	África	do	Sul,	demonstram	a	capacidade	destes	produtos	em	

desbravar fronteiras. 

PrinCiPaiS merCadoS de deStino - CHoColate (1806)

indÚStriaS alimentareS
indÚStria
do CHoColate

Fonte: Eurostat – International Trade, Valores preliminares relativos a 2011
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No que respeita aos principais mercados importadores desta 

categoria, destacam-se os Estados Unidos da América bem como 

a Europa. Para além disso, identificam-se mercados importadores 

com uma presença dispersa em vários continentes.

PrinCiPaiS merCadoS imPortadoreS - CHoColate (1806)

tabela: taXa CreSCimento anUal daS imPortaçõeS - CHoColate (1806)
rePreSentatividade de PortUgal naS eXPortaçõeS mUndiaiS

Variação (período homólogo)

Quota (%) Exports Portugal

Período 2008

14%

0%

2009

7%

0%

2010

10%

0%

2011

14%

0%

Dados ITC, com base na UN Comtrade

Fonte, UN Comtrade

Variação (período homólogo)

Quota (%) Exports Portugal

Período 2008

14%

0%

2009

7%

0%

2010

10%

0%

2011

14%

0%

Dados ITC, com base na UN Comtrade

Fonte, UN Comtrade
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indÚStriaS alimentareS
indÚStria
do CHoColate

oPçõeS eStratégiCaS
Apesar da balança comercial relativa à indústria do chocolate 

apresentar, em 2011, um saldo negativo de aproximadamente 

135 milhões euros, Portugal tem apresentado nos últimos anos 

um aumento das exportações, demonstrando, um potencial de 

exportação e afirmação em mercados internacionais relevantes.

Os índices de Vantagem Comparativa Revelada da indústria 

de chocolate demonstram que Portugal apresenta um 

posicionamento ainda frágil no mercado internacional, no 

entanto, Portugal tem também um elevado potencial de 

crescimento nos mercados externos (menos maduros) para este 

subsector.
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PerSPeCtivaS de 
internaCionalizaçÃo
A matriz elaborada revela que é necessário aproveitar as actuais 

posições nos mercados europeus, bem como explorar mercados 

menos maduros e com estratificação social mais vincada para 

fazer face à presença das multinacionais com ofertas muito 

diversificadas.

merCadoS Com PotenCial Para o SUbSeCtor - CHoColate (1806)

Assim, e para as empresas portuguesas, dada a especificidades 

dos seus produtos é importante apostar em mercados como: 

África,	Ásia,	América	Central	e	do	Sul.	Esta	análise	é	também	

corroborada pela auscultação feita às empresas que identificam 

potencial	nos	seguintes	mercados:	Norte	de	África,	Golfo	

Pérsico (Arábia Saudita), Países de Leste (Polónia e Republica 

Checa),	Cabo	Verde,	Moçambique,	África	do	Sul,	América	Latina	

e Japão. Também o Brasil apresenta, para este subsector, um 

potencial para as empresas portuguesas.
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PrioridadeS eStratégiCaS

indÚStriaS alimentareS
indÚStria
do CHoColate

EIXOS    PRINCIPAL DIMENSÃO 

• Necessidade de adequar aos mercados externos potenciais e explorar posiciona-
mentos adequados as características especificas do produto,dos consumidores 
alvo e correspondente consistência com os canais de distribuição.
• Desenvolver produtos diferenciados ao nível do conceito e embalagem;
• Apostar em produtos dirigidos a nichos de mercado com necessidades 
nutricionais específicas (intolerâncias, controlo do peso, faixas etárias, etc…);

OFERTA

• Apostar em mercados emergentes na categoria;  
• Apostar em mercados com estratificação social vincada, permitindo orientar 
produtos para estes segmentos específicos
• Reforçar a aposta em mercados que valorizam produtos de Conveniência, 
Premium e de Indulgência;

DIVERSIFICAÇÃO

• Face à grande dependência de abastecimento da matéria-prima dos mercados 
internacionais, a presença física em Portugal é pouco relevante. Neste contexto, 
as empresas sugeriram ser necessário políticas de apoio (dimensão política e 
operacional) para o desenvolvimento desta indústria em mercados internacionais, 
por via de Investimento Directo Português no Estrangeiro (IDPE) 

IDPE
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objeCtivoS [2012-2017]

+7,5%

 CAGR
1,5% 

Estima-se que o valor das exportações de Chocolate até 2017 possam crescer anualmente 1,5% 

OFERTAEXPORTAÇÕES
EM 2012 

EXPORTAÇÕES
EM 2017 

DIVERSIFICAÇÃO IDPE

• Necessidade de adequar aos 
mercados externos potenciais e 
explorar posicionamentos adequados 
as características especificas do 
produto,dos consumidores alvo e 
correspondente consistência com os 
canais de distribuição.
• Desenvolver produtos diferenciados 
ao nível do conceito e embalagem. 
Apostar em produtos dirigidos a 
nichos de mercado com necessidades 
nutricionais específicas

Estimativa de crescimento da 
categoria [2012-2016] :
• China: 14,8%
• Hong Kong: 3,9%
• Rússia: 7,1%
Fonte: Mintel

• Políticas de apoio (dimensão 
política e operacional) para o 
desenvolvimento desta indústria em 
mercados internacionais, por via de 
Investimento Directo Português no 
Estrangeiro (IDPE)
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indÚStriaS
alimentareS

indÚStria daS maSSaS
alimentareS

e ProdUtoS À baSe de CereaiS
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indÚStriaS alimentareS
indÚStria daS maSSaS alimentÍCiaS 
e ProdUtoS À baSe de CereaiS

03. anÁliSe À SitUaçÃo
 internaCional aCtUal

Número de Empresas

Emprego Directo

Valor Acrescentado Bruto (M€)

Volume de Negócios  (M€)

Exportação (tons)

Exportação (M€)

8

363

20

99

15.253*

15*

0,1%

0,4%

0,9%

0,9%

ND

0,7%

Peso no Sector*

Fonte: INE, Estatísticas do Comércio Internacional de bens 
Valores definitivos relativos a 2009  *Apenas Indústrias Alimentar (CAE Rev. 3)

relevÂnCia

Existem em Portugal 8 empresas que operam no subsector das 

massas alimentícias gerando 363 postos de trabalho, com uma 

representatividade de 0,4% no sector das indústrias alimentares.

O Volume de Negócios é da ordem dos 99 milhões de euros 

com uma reduzida contribuição, em termos de exportação, para 

o total do sector (15 milhões de euros), representando 0,7% do 

total das exportações do sector alimentar. 
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balança ComérCio internaCional – maSSaS alimentÍCiaS (1902) 

diagnóStiCo
Em termos de comércio internacional, identifica-se que a 

balança comercial é desequilibrada para o total da indústria 

das massas alimentícias e produtos à base de cereais.

No período em análise, verifica-se que o saldo da balança 

comercial (em volume e em valor) tem sido sempre negativo, 

com um agravamento até 2009/2010 mas com alguma 

recuperação a partir de 2010/ 2011, revelando o esforço que o 

subsector está a fazer em termos de exportações.

Dados GPP, Valores definitivos de 2005/09 e preliminares de 2010/11 com base no INE
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No caso dos produtos à base de cereais o cenário é semelhante 

e que poderá ter a ver com a forte presença de multinacionais a 

operarem neste subsector.

balança ComérCio internaCional – ProdUtoS À baSe de CereaiS (1904)

indÚStriaS alimentareS
indÚStria daS maSSaS alimentÍCiaS 
e ProdUtoS À baSe de CereaiS

Dados GPP, Valores definitivos de 2005/09 e preliminares de 2010/11 com base no INE
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O índice de Vantagem Comparativa Revelada, no caso das massas 

alimentícias e dos produtos à base de cereais, indica que Portugal 

ainda não apresenta capacidade de competir a nível internacional.

ÍndiCe de vantagem ComParativa revelada

Dados	  AICEP,	  com	  base	  no	  ITC	  –	  International	  Trade	  Centre	  
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O principal mercado de destino das massas alimentícias é 

Espanha com uma representatividade de 57% (volume), seguido 

de Angola com 15% e alguns PALOP’s (São Tomé e Príncipe, 

Guiné-Bissau e Cabo Verde) e que totalizam 13%. A França 

também é um dos mercados para onde Portugal exporta mas-

sas alimentícias, contribuindo para 5% do total da quantidade 

exportada nesta categoria de produtos.

PrinCiPaiS merCadoS de deStino - maSSaS alimentÍCiaS (1902)

indÚStriaS alimentareS
indÚStria daS maSSaS alimentÍCiaS 
e ProdUtoS À baSe de CereaiS

Dados GPP, Valores preliminares relativos a 2011 com base no INE



| 213 |

Relativamente aos produtos à base de cereais, a distribuição é 

mais homogénea nas três primeiras posições. Assim, Espanha 

apresenta uma quota de 34% das exportações portuguesas 

de produtos à base de cereais, seguida de França com 32% e 

Angola com 23%, respectivamente.

PrinCiPaiS merCadoS de deStino - ProdUtoS À baSe de CereaiS (1904)

Dados GPP, Valores preliminares relativos a 2011 com base no INE
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PrinCiPaiS merCadoS imPortadoreS - maSSaS alimentÍCiaS (1902)

taXa CreSCimento anUal daS imPortaçõeS - maSSaS alimentÍCiaS (1902)
rePreSentatividade de PortUgal naS eXPortaçõeS mUndiaiS

No que concerne aos principais importadores mundiais de 

massas alimentícias, identificam-se os seguintes: EUA, a Europa 

Central (Alemanha, França, Reino Unido), Canadá e Japão. 

indÚStriaS alimentareS
indÚStria daS maSSaS alimentÍCiaS 
e ProdUtoS À baSe de CereaiS

Variação (período homólogo)

Quota (%) Exports Portugal

Período 2008

30%

0,2%

2009

9%

0,3%

2010

1%

0,3%

2011

14%

0,3%

Dados ITC, com base na UN Comtrade

Fonte, UN Comtrade
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PrinCiPaiS merCadoS imPortadoreS - ProdUtoS À baSe de CereaiS (1904)

taXa CreSCimento anUal daS imPortaçõeS - ProdUtoS À baSe de CereaiS (1904)
rePreSentatividade de PortUgal naS eXPortaçõeS mUndiaiS

No caso dos produtos à base de cereais o comportamento é 

semelhante: EUA em primeiro lugar e o Canadá na segunda 

posição, seguido dos países da Europa Central (Itália, França e 

Reino Unido).       

Variação (período homólogo)

Quota (%) Exports Portugal

Período 2008

12%

0,1%

2009

6%

0,2%

2010

2%

0,2%

2011

8%

0,2%

Dados ITC, com base na UN Comtrade

Fonte, UN Comtrade
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oPçõeS eStratégiCaS
O saldo da balança comercial (em volume e em valor) no caso 

das massas alimentícias, tem sido sempre negativo, com um 

agravamento até 2009/2010 mas com alguma recuperação a 

partir de 2010/ 2011, revelando o esforço que o subsector está a 

fazer em termos de exportações. No caso dos produtos à base 

de cereais o comportamento tem sido semelhante.

O índice de Vantagem Comparativa Revelada, no caso das 

massas alimentícias, indica que Portugal ainda não apresenta 

capacidade de competir a nível internacional, ao contrário 

dos produtos à base de cereais que claramente revelam essa 

posição.

O principal mercado de destino das massas alimentícias é a 

Espanha com uma representatividade de 57% (volume), seguido 

de Angola com 15% e alguns PALOP’s (São Tomé e Príncipe, 

Guiné-Bissau e Cabo Verde).

Nos produtos à base de cereais, a distribuição é mais 

homogénea nas três primeiras posições. Assim, Espanha 

apresenta uma quota de 34% das exportações portuguesas 

de produtos à base de cereais, seguida de França com 32% e 

Angola com 23%, respectivamente.

indÚStriaS alimentareS
indÚStria daS maSSaS alimentÍCiaS 
e ProdUtoS À baSe de CereaiS
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PerSPeCtivaS de 
internaCionalizaçÃo
A matriz elaborada aponta, no caso das massas alimentícias, 

que se deve consolidar a posição nos mercados europeus para 

onde já exporta mas também reforçar a quota nos mesmos, 

por forma a não depender tanto do mercado espanhol. 

Simultaneamente o subsector das massas alimentícias deverá 

apostar	na	Polónia	e	aproveitar	selectivamente	o	Japão,	o	Hong	

Kong,	e	a	Austrália.	Os	EUA	e	o	Canadá	são	também	mercados	

para consolidar posição. 

merCadoS Com PotenCial Para o SUbSeCtor - maSSaS alimentÍCiaS (1902)
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No que respeita aos produtos à base de cereais, a orientação é 

semelhante: consolidar a posição no mercado europeu, nos EUA 

e Canadá. Para esta categoria de produtos existem mercados 

onde Portugal poderá aproveitar selectivamente: Iraque, 

Guatemala, Eslováquia, Angola, Arábia Saudita e México. 

merCadoS Com PotenCial Para o SUbSeCtor - ProdUtoS À baSe de CereaiS (1904)

indÚStriaS alimentareS
indÚStria daS maSSaS alimentÍCiaS 
e ProdUtoS À baSe de CereaiS
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PrioridadeS eStratégiCaS
EIXOS    PRINCIPAL DIMENSÃO 

• Diferenciar a oferta, explorando alternativas de cereais mais nutritivos e 
saudáveis (p.Ex integrais) com benefícios de saúde e bem-estar.
• Alinhar também a oferta a consumidores com necessidades específicas alimenta-
res (digestiva, cardíaca / colesterol, anti-alérgico, índice glicémico, entre outros).

OFERTA

• Promover uma políticas activas de incentivo e apoio à produção de cereais.PRODUÇÃO

• Conveniência é o posicionamento chave nestas categorias. No entanto, existem 
tendências igualmente importantes (Natural, Premium e foco em embalagens 
ecológicas e mais leves).   

POSICIONAMENTO

• Consolidar posição em mercados relevantes para Portugal (PALOPs, Espanha e 
França) e alocar investimento em mercados emergentes, tais como os países 
asiáticos (Japão, Coreia do Sul, Hong-Kong) e países da América do Norte e 
Central (EUA, Canadá e México)  

DIVERSIFICAÇÃO

objeCtivoS [2012-2017]

+12,5%

 CAGR
2,5% 

Estima-se que o valor das exportações das Massas e Cereais Peq. Almoço até 2017 possa crescer anualmente 2,5% 

OFERTAEXPORTAÇÃO 
EM 2012 

EXPORTAÇÕES
EM 2017 

POSICIONAMENTO DIVERSIFICAÇÃO

• Promover uma políticas activas de 
incentivo e apoio à produção de 
cereais.
• Diferenciar a oferta,  explorando 
alternativas de cereais mais nutritivos 
e saudáveis.
• E alinhar a oferta a consumidores 
com necessidades específicas 
alimentares.

• Conveniência é o  posicionamento 
chave nestas categorias. 
• Explorar também tendências 
igualmente importantes (Natural, 
Premium e foco em embalagens 
ecológicas e mais leves).   

• Consolidar posição em mercados 
relevantes para Portugal (PALOPs, 
Espanha e França) e alocar investi-
mento em mercados emergentes 
(Japão, Coreia do Sul, Hong-Kong, 
EUA, Canadá e México). 

OFERTA
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indÚStriaS
alimentareS

indÚStria
do arroz
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indÚStriaS alimentareS
indÚStria
do arroz

relevÂnCia

03. anÁliSe À SitUaçÃo
 internaCional aCtUal

Número de Empresas

Emprego Directo

Valor Acrescentado Bruto (M€)

Volume de Negócios  (M€)

Exportação (tons)

Exportação (M€)

18

319

19

171

30.708*

12*

0,2%

0,3%

0,9%

1,5%

ND

0,6%

Peso no Sector*

Fonte: INE, Estatísticas do Comércio Internacional de bens 
Valores definitivos relativos a 2009  * Valores previsionais relativos a 2010 
**Apenas Indústrias Alimentar (CAE Rev. 3)

O subsector do arroz é composto por 18 empresas com um 

peso de 0,2% do total das indústrias alimentares. No entanto, 

o número relevante de empresas é de apenas 8. Segundo o 

Instituto Nacional Estatística este sector emprega directamente 

319 postos de trabalho contribuindo para 0,3% do emprego no 

sector Agro-alimentar. A indústria do arroz apresentou em 2009 

um Volume de Negócios de 171 milhões de euros gerando um 

Valor Acrescentado Bruto de 19 milhões de euros. No entanto, 

apenas 7% do Volume de Negócios se traduz em exportações.
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balança ComérCio internaCional – arroz (1006)

diagnóStiCo
No que respeita ao comércio internacional (dados 2005 a 2010) 

a indústria do arroz apresentou um saldo negativo em termos 

de balança comercial, não havendo uma tendência declarada de 

uma evolução positiva ou negativa, fruto de oscilações típicas 

dos mercados de commodities.

De realçar que de 2009 para 2010 as importações sofreram um 

pequeno acréscimo em volume (4%) que não se traduz em igual 

tendência em termos de valor (-1%). As exportações tiveram 

uma queda da ordem dos 12% em volume e valor. 

Dados GPP, Valores definitivos de 2005/09 e preliminares de 2010/11 com base no INE
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O grau de Auto-aprovisionamento pauta-se nos 67%, que 

advém do consumo de variedades tropicais/índicas (tipo 

Agulha), não cultivadas em Portugal ou na Europa e que 

funcionam também em favor de uma orientação exportadora 

(18%) extremamente baixa, contribuindo assim para um índice 

de desVantagem Comparativa Revelada (<1). 

matriz de aUto-aProviSionamento 
e orientaçÃo eXPortadora – arroz (1006)

indÚStriaS alimentareS
indÚStria
do arroz

ÍndiCe de vantagem ComParativa 
revelada - arroz (1006)

Dados GPP, Valores preliminares relativos a 2010 com base no INE Dados AICEP, com base no ITC – International Trade Centre
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Não obstante o subsector não ter um perfil exportador, detém 

uma diversidade de mercados onde coloca o produto apesar 

de uma forte concentração no mercado europeu, com uma 

representatividade de 85%. Ainda assim, Portugal foi capaz de 

exportar cerca de três mil toneladas para mercados “exóticos” 

como a República da Síria e o Líbano. 

PrinCiPaiS merCadoS de deStino - arroz (1006)

Fonte: Eurostat – International Trade, Valores preliminares relativos a 2011
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Do lado da procura, no produto “arroz branqueado” os 

principais importadores mundiais são a Indonésia, a Nigéria e 

os Estados Unidos da América, sendo que no contexto europeu 

destaca-se o Reino Unido e França - estes dois principais 

mercados clientes de Portugal figuram no top 10 dos maiores 

importadores mundiais.

Entre 2008 e 2009 identificam-se variações significativas ao nível 

das	importações,	impulsionadas	pelas	flutuações	dos	preços	ao	

nível mundial, seguindo-se uma estabilização a partir 2010.

indÚStriaS alimentareS
indÚStria
do arroz

PrinCiPaiS merCadoS imPortadoreS – arroz (1006)

taXa CreSCimento anUal daS imPortaçõeS - arroz (1006)
rePreSentatividade de PortUgal naS eXPortaçõeS mUndiaiS

Variação (período homólogo)

Quota (%) Exports Portugal

Período 2008

62%

0,0%

2009

17%

0,1%

2010

2%

0,1%

2011

3%

0,1%

Dados ITC, com base na UN Comtrade

Fonte, UN Comtrade

Variação (período homólogo)

Quota (%) Exports Portugal

Período 2008

62%

0,0%

2009

17%

0,1%

2010

2%

0,1%

2011

3%

0,1%

Dados ITC, com base na UN Comtrade

Fonte, UN Comtrade
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oPçõeS eStratégiCaS
A industria portuguesa do arroz na revela uma importância 

significativa no sector das indústrias alimentares.

De igual modo a evolução do índice VCR (<1) evidencia também 

que Portugal possui uma clara desvantagem comparativa 

demonstrando uma incapacidade de competir ao nível 

internacional do comércio de arroz.

Ainda assim, Portugal detém potencial para aumentar a 

dinâmica de interacção com os mercados externos, pelo facto 

de possuir comércio efectivo em diversos mercados europeus, 

africanos e orientais. 

PerSPeCtivaS de 
internaCionalizaçÃo
A matriz elaborada revela que é necessário aproveitar as actuais 

posições nos mercados europeus (Reino Unido, França, Espanha 

e Itália), bem como penetrar nos mercados do Golfo Pérsico 

(Arábia	Saudita,	Emirados	Árabes	Unidos	e	Irão).	

merCadoS Com PotenCial Para o SUbSeCtor - arroz (1006)
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indÚStriaS alimentareS
indÚStria
do arroz

PrioridadeS eStratégiCaS

EIXOS    PRINCIPAL DIMENSÃO 

• Necessário consolidar e reforçar a posição nos mercados europeus actuais por 
via do alargamento da oferta e potenciando a oferta de produtos de maior valor 
acrescentado (pEx. Refeições prontas à base de arroz, Bolachas de Arroz, Vinagre 
de Arroz, Leite de Arroz, entre outros), categorias valorizadas nestes mercados/ 
economias desenvolvidas, em especial no Reino Unido – principal país cliente do 
Arroz Nacional.

OFERTA

• Necessário potenciar uma correcta valorização da variedade Carolino, genuina-
mente 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.

POSICIONAMENTO

• Actuar de forma selectiva em mercados externos que valorizem variedades mais 
ocidentais (Arábia Saudita, EAU, Irão e Síria).DIVERSIFICAÇÃO

• Estabelecer políticas diplomáticas e de cooperação com os mercados africanos, 
em particular os PALOPs, aproveitando as vantagens comparativas de Portugal 
face a outros países fornecedores (Europeus e do Mercosul), no sentido de 
obtermos um pacto de excepção preferencial no abastecimento das necessidades 
desses mercados.  

DIPLOMACIA ECONÓMICA

• Aproveitar a necessidade que os mercados importadores sentem em identificar 
fontes de aprovisionamento alternativas aos grandes produtores mundiais.PROCURA
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objeCtivoS [2012-2017]

Estimativa de crescimento 
de mercado acumulado:
• Reino Unido: 16%
 • França: 8,8%
 • Espanha: 22%
Fonte: Mintel

Valores de importação
em 2011:
• Arábia Saudita: 987 M€
• Irão: 709 M€
• Síria: 217 M€ 
Fonte: ITC

• Procura crescente de 
fontes de aprovisionamento
alternativas, alavancado 
pelas restrições dos 
grandes países produtores
da região oriental.

Valores de importação 
em 2011:
• Angola: 76 M€
• Moçambique: 56 M€
• Outros: >30 M€
Fonte: ITC

EXPORTAÇÃO 
EM 2012 

CONSOLIDAR
POSIÇÃO

DIVERSIFICAÇÃO 
DE MERCADOS

DIPLOMACIA
ECONÓMICA 

PROCURA EXPORTAÇÕES 
EM 2017 

+12,5%

 CAGR
2,5% 

Estima-se que o valor das exportações de Arroz até 2017 possam crescer anualmente 2,5% 
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indÚStriaS
daS bebidaSS

indÚStria daS ÁgUaS,
reFrigeranteS

e SUmoS de FrUta
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indÚStriaS alimentareS
indÚStria daS ÁgUaS, 
reFrigeranteS e SUmoS de FrUta

03. anÁliSe À SitUaçÃo
 internaCional aCtUal

Número de Empresas

Emprego Directo

Valor Acrescentado Bruto (M€)

Volume de Negócios  (M€)

Exportação (tons)

Exportação (M€)

60

3.026

183,20

709,22

235.920

147

0,2%

21,8%

26,5%

24,4%

ND

14,5%

Peso no Sector*

Fonte: INE, Dados Estatísticos Valores definitivos relativos a 2009  
* Valores previsionais relativos a 2011  **Apenas Indústrias das Bebidas (CAE Rev. 3) 

relevÂnCia

A	Indústria	das	Águas,	Refrigerantes	e	Sumos	de	Fruta	é	

composta por 60 empresas a nível nacional gerando cerca de 

3.026 postos de trabalho e com um volume de negócios na 

ordem de 709 milhões de euros. O Valor Acrescentado Bruto 

(183 milhões Euros) tem uma representatividade de 26% no total 

do sector das bebidas. 

Relativamente à exportação, esta representa 14,5% dentro do 

sector das bebidas, correspondendo a 147 milhões de euros.
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balança ComérCio internaCional – ÁgUaS mineraiS e gaSeiFiCadaS (2201)

diagnóStiCo
A balança comercial internacional para o subsector das águas 

minerais e gaseificadas tem sido sempre positiva (em valor), 

para o período em questão, sendo que em 2010 sofreu um 

ligeiro decréscimo fruto da diminuição das exportações, mas 

francamente recuperada em 2011.

Por outro lado, e em volume, verifica-se que a balança 

comercial é negativa, apurando-se que nos últimos dois anos, 

as importações foram superiores às exportações. Note-se que 

este subsector está ainda muito focado no mercado nacional, 

onde algumas das multinacionais trouxeram novos produtos nos 

últimos dois anos. 

Dados GPP, Valores definitivos de 2005/09 e preliminares de 2010/11 com base no INE
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No que respeita à balança de comércio internacional de águas 

edulcoradas e refrigerantes, verifica-se que o saldo tem sido 

negativo desde 2008, que pode ser explicado pela entrada de 

produtos provenientes das multinacionais, diferenciados  

e atractivos para o consumidor português.

balança ComérCio internaCional – ÁgUaS edUlCUradaS e reFrigeranteS (2203)

indÚStriaS alimentareS
indÚStria daS ÁgUaS, 
reFrigeranteS e SUmoS de FrUta

Dados GPP, Valores definitivos de 2005/09 e preliminares de 2010/11 com base no INE
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No que respeita à análise da balança comercial dos sumos de fruta, 

observa-se que esta tem sido sempre negativa (em volume e valor) 

demonstrando uma agudização deste comportamento nos últimos 

anos, em grande parte devido ao acréscimo das importações em 

valor. 

balança ComérCio internaCional – SUmoS de FrUta (2009)

Dados GPP, Valores definitivos de 2005/09 e preliminares de 2010/11 com base no INE
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O índice de Vantagem Comparativa Revelada (>1), para as 

águas minerais e gaseificadas, indica que Portugal demonstra 

uma elevada capacidade de competir a nível mundial. Em 

contraposição, e no caso dos sumos de fruta apresenta-se um 

índice de Vantagem Comparativa Revelada menor do que 1, logo 

com uma reduzida capacidade de competir internacionalmente, 

não obstante de se verificar uma tendência crescente nos 

últimos dois anos.

ÍndiCe de vantagem ComParativa revelada

indÚStriaS alimentareS
indÚStria daS ÁgUaS, 
reFrigeranteS e SUmoS de FrUta

Dados AICEP, com base no ITC – International Trade Centre
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O principal mercado de destino das águas minerais e 

gaseificadas (inclui águas edulcoradas e refrigerantes) e dos 

sumos de fruta é Angola. No caso das águas minerais e 

gaseificadas, Espanha é o segundo maior destino. Outros países 

de língua oficial portuguesa são também importadores de 

águas minerais e gaseificadas sem açúcar, tal como Cabo Verde 

e Guiné-Bissau. 

PrinCiPaiS merCadoS de deStino – ÁgUaS mineraiS e gaSeiFiCadaS (2201)

Dados GPP, Valores preliminares relativos a 2011 com base no INE
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PrinCiPaiS merCadoS de deStino – ÁgUaS edUlCUradaS e reFrigeranteS (2203)

No caso das águas minerais águas edulcoradas e refrigerantes, 

a seguir a Angola, identificam-se Espanha, França e Suíça como 

os principais mercados. 

indÚStriaS alimentareS
indÚStria daS ÁgUaS, 
reFrigeranteS e SUmoS de FrUta

Dados GPP, Valores preliminares relativos a 2011 com base no INE
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PrinCiPaiS merCadoS de deStino – SUmoS de FrUta (2009)

Para	os	sumos	de	fruta,	em	segundo	lugar	está	a	Holanda,	

que provavelmente não será o país final de destino mas uma 

plataforma de exportação para outros mercados, e por isso é 

provável que as geografias de destino sejam mais abrangentes. 

Em terceiro lugar está Cabo Verde.

Dados GPP, Valores preliminares relativos a 2011 com base no INE
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PrinCiPaiS merCadoS imPortadoreS – ÁgUaS mineraiS e gaSeiFiCadaS (2201)

taXa CreSCimento anUal daS imPortaçõeS – ÁgUaS mineraiS e gaSeiFiCadaS (2201)
rePreSentatividade de PortUgal naS eXPortaçõeS mUndiaiS

No que concerne aos mercados que mais importam águas min-

erais	e	gaseificadas	elencam-se	Hong	Kong	(China),	EUA,	Japão,	

Alemanha e Bélgica. 

indÚStriaS alimentareS
indÚStria daS ÁgUaS, 
reFrigeranteS e SUmoS de FrUta

Variação (período homólogo)

Quota (%) Exports Portugal

Período 2008

9%

0,7%

2009

18%

0,8%

2010

2%

0,7%

2011

12%

0,8%

Dados ITC, com base na UN Comtrade

Fonte, UN Comtrade



| 241 |

PrinCiPaiS merCadoS imPortadoreS – ÁgUaS edUlCUradaS e reFrigeranteS (2203)

taXa CreSCimento anUal daS imPortaçõeS – ÁgUaS edUlCUradaS e reFrigeranteS (2203)
rePreSentatividade de PortUgal naS eXPortaçõeS mUndiaiS

No caso das águas edulcoradas e refrigerantes é de referir que 

os mercados asiáticos têm menos expressão. 

Variação (período homólogo)

Quota (%) Exports Portugal

Período 2008

17%

0,7%

2009

11%

0,7%

2010

3%

0,7%

2011

11%

0,9%

Dados ITC, com base na UN Comtrade

Fonte, UN Comtrade
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PrinCiPaiS merCadoS imPortadoreS – SUmoS de FrUta (2009)

taXa CreSCimento anUal daS imPortaçõeS – SUmoS de FrUta (2009)
rePreSentatividade de PortUgal naS eXPortaçõeS mUndiaiS

Para os sumos de fruta, os países mais importadores são EUA, 

Holanda	(enquanto	entreposto	logístico),	Alemanha,	França,	

Reino Unido, Bélgica e Japão. 

indÚStriaS alimentareS
indÚStria daS ÁgUaS, 
reFrigeranteS e SUmoS de FrUta

Variação (período homólogo)

Quota (%) Exports Portugal

Período 2008

11%

0,2%

2009

20%

0,3%

2010

2%

0,3%

2011

23%

0,3%

Dados ITC, com base na UN Comtrade

Fonte, UN Comtrade
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oPçõeS eStratégiCaS
A balança comercial internacional para o subsector das águas 

minerais e gaseificadas tem sido sempre positiva (em valor), 

para o período em questão, verificando-se que em 2010 ocorreu 

um ligeiro decréscimo fruto da diminuição das exportações, mas 

francamente recuperado em 2011. Por outro lado, e em volume, 

verifica-se que a balança comercial é negativa, apurando-se 

que nos últimos dois anos as importações foram superiores às 

exportações.

A análise da balança comercial dos sumos de fruta demonstra 

que esta tem sido sempre negativa (em volume e em valor) 

demonstrando uma agudização deste comportamento nos 

últimos anos, em grande parte devido a um acréscimo mais 

pronunciado das importações em valor.

O principal mercado de destino das águas minerais e 

gaseificadas (inclui águas edulcoradas e refrigerantes) é 

Angola. No caso das águas minerais e gaseificadas (não inclui 

águas edulcoradas e refrigerantes), Espanha apresenta-se 

como o segundo maior destino. Outros países de língua oficial 

portuguesa são também importadores de águas minerais e 

gaseificadas sem açúcar, tal como Cabo Verde e Guiné-Bissau. 

No caso das águas minerais e gaseificadas com açúcar, a seguir 

a Angola, destaca-se a França e a Suíça como os principais 

mercados. O principal mercado de destino dos sumos de fruta 

é	Angola.	A	Holanda	apresenta-se	como	o	segundo	maior	

mercado destino, se referir que este provavelmente não será o 

país final de destino, mas sim uma plataforma de exportação 

para outros mercados, não devendo por isso ser considerado 

como um mercado alvo. O terceiro lugar é ocupado por Cabo 

Verde.  
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merCadoS Com PotenCial Para o SUbSeCtor - ÁgUaS mineraiS e gaSeiFiCadaS (2201)

indÚStriaS alimentareS
indÚStria daS ÁgUaS, 
reFrigeranteS e SUmoS de FrUta

PerSPeCtivaS de 
internaCionalizaçÃo
Quanto aos países com potencial para o subsector das 

águas minerais e gaseificadas (inclui águas edulcoradas e 

refrigerantes)	refira-se	Hong	Kong,	EUA	e	Canadá,	Japão	

seguidos da Europa Central (França, Bélgica, Reino Unido, 

Países Baixos). Assim, Portugal deverá consolidar posição em 

Angola, Espanha, França e outros PALOP’s bem como apostar 

na penetração no mercado Asiático e Norte-americano. 
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merCadoS Com PotenCial Para o SUbSeCtor - SUmoS de FrUta (2009)

Para os sumos de fruta a Europa Central e a Rússia são 

mercados apelativos mas os EUA e o Japão são mercados a 

explorar.
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PrioridadeS eStratégiCaS

EIXOS    PRINCIPAL DIMENSÃO 

• Desenvolver a oferta (aplicação aos sumos de fruta) utilizando tecnologias 
emergentes, conseguindo-se melhorias nutricionais e aumento do tempo de vida 
útil dos produtos.
• Apostar na redução do peso da embalagem numa perspectiva de                    
sustentabilidade.  
• Os fabricantes não se devem restringir à  fronteira da oferta tradicional. Os 
consumidores tornam-se cada vez mais experimentais, abrindo espaços para 
novas sub-categorias e combinações cruzadas de produtos. 

OFERTA

• Posicionar os produtos de Portugal como uma nova experiência de consumo, 
por via da  diferenciação gastronómica e nutricional dos seus produtos, assente 
na autenticidade, naturalidade e qualidade dos seus produtos (orla atlântica e 
europa meridienal). 

POSICIONAMENTO

• Fundamental diversificar o elevado risco e dependência do sector no mercado 
angolano, atendendo que Portugal revela vantagens para reforçar e potenciar a 
sua presença nos Países da Europa Ocidental e América do Norte (EUA) e sobre-
tudo estender a sua acção à Ásia (Japão e Hong Kong/China) onde a categoria 
mais irá crescer. 

DIVERSIFICAÇÃO

indÚStriaS alimentareS
indÚStria daS ÁgUaS, 
reFrigeranteS e SUmoS de FrUta
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objeCtivoS [2012-2017]

+37,5%

 CAGR
7,5% 

Estima-se que o valor das exportações das águas minerais e gaseificadas com ou sem açúcar
e sumos de fruta até 2017 possam crescer anualmente em média 7,5%  

• Utilizar tecnologias emergentes, nos 
sumos de fruta, conseguindo-se 
melhorias nutricionais e de aumento 
do tempo de vida útil dos produtos; 
• Oferecer produtos com perspectivas 
de sustentabilidade; 
• Apostar em novas sub-categorias e 
combinações cruzadas de produtos. 

• Posicionar os produtos de Portugal 
como uma nova experiência de 
consumo por via da diferenciação 
gastronómica e nutricional dos seus 
produtos.  

• Diversificar o elevado risco e 
dependência do sector no mercado 
angolano, reforçando e potenciando 
a presença nos Países da Europa 
Ocidental e América do Norte  e 
estender a acção à Ásia, onde a 
categoria mais irá crescer. 

OFERTAEXPORTAÇÃO 
EM 2012 

EXPORTAÇÕES
EM 2017 

POSICIONAMENTO DIVERSIFICAÇÃO
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indÚStriaS
daS bebidaS

indÚStria
da Cerveja
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indÚStriaS alimentareS
indÚStria
da Cerveja

03. anÁliSe À SitUaçÃo
 internaCional aCtUal

Número de Empresas

Emprego Directo

Valor Acrescentado Bruto (M€)

Volume de Negócios  (M€)

Exportação (tons)

Exportação (M€)

7

2.355

174

875

207

Peso no Sector**

Fonte: INE, Dados Estatísticos
Valores definitivos relativos a 2009  * Valores previsionais relativos a 2011 
**Apenas Indústrias de Bebidas (CAE Rev. 3)

0,2%

16,9%

25,2%

30,1%

ND

20,3%

relevÂnCia

A Indústria da Cerveja é composta por 7 empresas, a nível 

nacional, envolvendo cerca de 2.355 postos de trabalho e 

gerando um Valor Acrescentado Bruto de 174 milhões de 

euros e um Volume de Negócios de 875 milhões de euros. 

Este subsector tem uma relevância elevada nas Indústrias das 

Bebidas pelo Volume de Negócios que gere, bem como pelos 

207 milhões de euros de exportações.
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diagnóStiCo
A balança comercial internacional para o subsector da cerveja 

de malte é francamente positiva, tendo vindo a crescer em 

volume e valor, no período em questão. 

balança ComérCio internaCional – Cerveja (2203)

Dados GPP, Valores definitivos de 2005/09 e preliminares de 2010/11 com base no INE
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O grau de auto-aprovisionamento elevado revela  

Auto-suficiência, evidenciando por isso a necessidade de 

fornecer os mercados externos, situação que é evidenciada  

pela orientação exportadora em 27%.

O índice de Vantagem Comparativa Revelada é bastante 

superior a 1, com uma evolução crescente, o que demonstra que 

Portugal apresenta uma elevada capacidade de competir a nível 

mundial dentro desta categoria de produto. 

matriz de aUto-aProviSionamento  
e orientaçÃo eXPortadora – Cerveja (2203)

indÚStriaS alimentareS
indÚStria
da Cerveja

ÍndiCe de vantagem ComParativa  
revelada – Cerveja (2203)

Dados GPP, Valores preliminares relativos a 2010 com base no INE Dados AICEP, com base no ITC – International Trade Centre
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O principal mercado de destino da cerveja de malte é Angola com 

uma representatividade de 61% seguido de Espanha e França.

PrinCiPaiS merCadoS de deStino – Cerveja (2203)

Dados GPP, Valores preliminares relativos a 2011 com base no INE
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PrinCiPaiS merCadoS imPortadoreS – Cerveja (2203)

taXa CreSCimento anUal daS imPortaçõeS – Cerveja (2203)
rePreSentatividade de PortUgal naS eXPortaçõeS mUndiaiS

 No que concerne aos mercados que mais importam cerveja de 

malte, identificam-se EUA, Reino Unido, Itália, Canadá, França e 

Alemanha. 

indÚStriaS alimentareS
indÚStria
da Cerveja

Variação (período homólogo)

Quota (%) Exports Portugal

Período 2008

8%

0%

2009

7%

0,2%

2010

3%

1,9%

2011

8%

2,5%

Dados ITC, com base na UN Comtrade

Fonte, UN Comtrade
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oPçõeS eStratégiCaS do 
PaSSado reCente
A balança comercial internacional para o subsector da cerveja 

de malte é francamente positiva, tendo vindo a crescer em 

volume e valor, no período em questão. 

O principal mercado de destino da cerveja de malte é Angola 

com uma representatividade de 61% seguido de Espanha e 

França.

A evolução do Índice de Vantagem Comparativa Revelada 

evidencia um forte dinamismo e uma competência exportadora 

demonstrada pelo subsector (cerveja de malte) nos anos mais 

recentes. Portugal tem construído vantagens competitivas 

claras neste sector assente em recursos únicos e competências 

sedimentadas.

PerSPeCtivaS de 
internaCionalizaçÃo
De acordo com o evidenciado na matriz estratégica, os países 

com potencial para o subsector da cerveja de malte são: EUA, 

Alemanha, Canadá, Itália e Reino Unido, sugerindo-se que 

Portugal deverá consolidar posições em mercados onde já tem 

presença marcada: Angola, EUA, Espanha, Alemanha, Canadá, 

Itália, Reino Unido, França e Irlanda, dada a natural dificuldade 

em entrar em mercados em que os accionistas já tem posições 

significativas com as marcas mais globais. A Austrália poderá 

ser um mercado destino a aproveitar selectivamente.

merCadoS Com PotenCial Para o SUbSeCtor – Cerveja (2203
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indÚStriaS alimentareS
indÚStria
da Cerveja

PrioridadeS eStratégiCaS

EIXOS    PRINCIPAL DIMENSÃO 

• Trabalhar do lado da oferta para aumentar o valor unitário por cada tonelada 
exportada, tendo por base a diferenciação por via da certificação biológica.
• Trabalhar ao nível da embalagem (mais leves e embalagens secundárias mais 
convenientes).
• Inovar ao nível da receita, ingredientes e aromas (incluindo a natureza e 
proveniência da  água e redução do teor de álcool) com o objectivo 
de alinhamento às tendências actuais (perda de peso, faixas etárias, bebidas 
energéticas). 

OFERTA

• Aumentar a mancha de produção de cevada dística em Portugal (Alentejo e 
Ribatejo) como forma de suprir uma necessidade em termos de matérias-primas.FACTORES PRODUTIVOS

• Consolidar a vantagem competitiva que Portugal detém em Angola, e intensificar a presença 
em mercados onde categoria é mais valorizada em valor (Reino Unido, França e Suíça). DIVERSIFICAÇÃO

• Desenvolver acções para fomentar a experiência de um novo consumo em novos mercados – 
cerveja Portuguesa. PROCURA
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objeCtivoS [2012-2017]

EXPORTAÇÃO 
EM 2012 

FACTORES
PRODUTIVOS

OFERTA DIVERSIFICAÇÃO PROCURA EXPORTAÇÕES 
EM 2017 

+10%

 CAGR
2% 

Estima-se que o valor das exportações das Cervejas até 2017 possa crescer anualmente 2% 
(o valor não é mais acentuado porque perspectiva-se um investimento directo português

no estrangeiro, conforme auscultação às empresas) 

• Aumentar a mancha de 
produção de cevada 
dística em Portugal 
(Alentejo e Ribatejo) 
como forma de suprir uma 
necessidade em termos de 
matérias-primas

• Trabalhar  na certificação 
biológica.
• Trabalhar ao nível da 
embalagem.
• Inovação ao nível da 
receita,  ingredientes e 
aromas.

• Sustentar a vantagem 
competitiva que Portugal 
detém em Angola, e 
intensificar a presença em 
mercados onde categoria 
é mais valorizada em valor 
(Reino Unido, França e 
Suíça). 

• Desenvolver acções para 
fomentar a experiência de 
um novo consumo em 
novos mercados – cerveja 
Portuguesa

dado eXCePCional: a indústria 

cervejeira é uma indústria de marcas, 

cuja maioria dos consumidores a nível 

mundial preferem marcas domésticas 

e locais, o que justifica o baixo peso 

das exportações dos países eU-27 face 

à produção. ainda assim, a indústria 

cervejeira Portuguesa posiciona-se 

no 5º posto dos países eU-27 com a 

maior orientação exportadora!
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vinHoS
relevÂnCia do SUbSeCtor
Nos últimos 10 anos o mercado internacional dos vinhos sofreu 

uma profunda alteração, motivada, em parte, pela consolidação 

da posição dos países emergentes neste sector e a regressão 

dos países tradicionalmente produtores.

Portugal é um país com invejáveis potencialidades para a 

produção de vinhos de qualidade, onde avultam as boas 

condições climáticas e geológicas, a detenção de castas únicas 

e a tradição que possui no sector. 

Os mais recentes dados do Instituto da Vinha e do Vinho (IVV) 

mostram que as exportações de vinho relativamente ao ano de 

2011 se revelaram muito positivo, tendo atingido 675 milhões 

de euros, correspondendo a uma subida de 3,6% face ao ano 

anterior de 2010. Este resultado representa 1,6% do valor total 

das exportações nacionais (42,37 mil milhões euros) e 66% dos 

produtos “bebidas, líquidos alcoólicos e vinagres” (1,02 biliões 

de euros).

Em termos de volume, a subida de 14% face a 2010, colocam as 

exportações de vinhos portugueses muito perto dos 3 milhões 

de hectolitros.

No que respeita à contribuição deste sector para as exportações 

do total do sector das indústrias alimentares, essa é a maior 

contribuição, correspondendo a cerca de 32%.

Porque o sector do vinho desempenha um importante 

papel na economia portuguesa, contribuindo de maneira 

muito significativa para o valor final da produção agrícola 

e para as exportações, e porque também as entidades 

representativas, nomeadamente a ViniPortugal, têm uma 

03. anÁliSe À SitUaçÃo
 internaCional aCtUal

estratégia de internacionalização bem definida e em processo 

de implementação, a PortugalFoods considera que é importante 

que haja uma maior articulação operacional dos planos de 

acção entre o sector Agro-alimentar e o sector dos vinhos, 

como forma de promover sinergias entre os vinhos e outros 

produtos alimentares de igual qualidade, nos mercados 

externos.

De facto é muito importante que haja uma coordenação 

estruturada e permanente entre a ViniPortugal e as entidades 

que promovem acções de internacionalização para as empresas 

do sector Agro-alimentar, nomeadamente, em certames e 

iniciativas com carácter mais vasto que o do vinho, por forma a 

que as externalidades desta cooperação se façam sentir junto 

do tecido empresarial português.
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EIXOS    PRINCIPAL DIMENSÃO 

• Promover consórcios de oferta entre produtos alimentares e vinhos portugueses.OFERTA

VANTAGEM COMPARATIVA

• Apostar numa presença permanente de empresas de vinhos em acções de internacionalização 
do sector agro-alimentar (Feiras, Missões, etc) como forma de aumentar o portfolio de 
exposição de Portugal.
• Desenvolver acções para fomentar a alteração das preferências, ocasiões e hábitos de 
consumo, pela combinação de produtos alimentares e vinhos portugueses, em mercados 
selectivos.
• Utilizar a gastronomia e os chefs portugueses como forma de alavancar o consumo de 
produtos alimentares com os vinhos portugueses.

DIVERSIFICAÇÃO

• Desenvolver acções para fomentar a experiência de um novo consumo em novos mercados – 
cerveja Portuguesa. PROCURA

• Desenvolver acções para fomentar a "experiência portuguesa", nos mercados onde o vinho 
é já reconhecido, pela combinação do consumo de produtos com vinhos portugueses.

PrioridadeS eStratégiCaS 
Tendo em conta que está a ser implementada uma estratégia 

para o sector dos vinhos, pela ViniPortugal, e porque existem 

potenciais sinergias a serem exploradas entre o sector Agro-alimentar 

e os vinhos, no que respeita a ações de carácter operacional 

e de cooperação, a PortugalFoods entende apresentar uma 

proposta de ações, sob três eixos estratégicos, de modo a 

promover a referida cooperação.
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inStrUmentoS PÚbliCoS 
de aPoio FinanCeiro À internaCionalizaçÃo 

Os instrumentos de apoio financeiro que podem ser mobilizados 

para estimular a internacionalização dos sectores da agricultura 

e das pescas são de natureza bastante diversificada e estão 

incluídos em programas co-financiados pelo FEADER, FEP, 

FEDER e FSE, em medidas financiadas pelo FEAGA e por outras 

iniciativas internacionais e, ainda, em iniciativas exclusivamente 

nacionais (Internacionalização dos sectores Agro-alimentar 

e Florestal – caracterização, Incentivos e restrições, Barreiras, 

Casos de estudo, Orientações e medidas, GPP Julho 2010).

No PRODER, resultante da regulamentação do FEADER, os 

apoios direccionados à promoção da internacionalização dos 

produtos Agro-alimentares são através de investimento em 

factores intangíveis de competitividade, nomeadamente, através 

da realização de estudos estratégicos e de marketing, estando 

reservados aos produtos DOP, IGP, ETG, produtos biológicos e 

produtos que respeitam o método de protecção da produção 

agrícola - Produção Integrada. Também as medidas do tipo 

LEADER do Eixo 3 de apoio ao desenvolvimento do turismo em 

espaço rural e de cooperação em rede têm uma relação directa 

com esta temática.

Para além disso, o incentivo ao aumento da competitividade 

dos sectores e fileiras sectoriais existente no Eixo 1 do 

PRODER, nomeadamente através de investimento em capital 

físico (investimentos nas explorações, na transformação 

e comercialização e em infra-estruturas agrícolas) e 

capital humano, poderá contribuir para a promoção da 

internacionalização. A abertura às novas tecnologias e 

à inovação, uma maior orientação para o mercado, a 

diversificação para produtos de qualidade e de maior valor 

acrescentado, a redução dos custos de produção são dimensões 

que permitem aumentar a capacidade para a produção e 

exportação de bens transaccionáveis.

Podem aceder ao QREN – Programa Operacional Factores 

de Competitividade (POFC) projectos Agro-alimentares 

que envolvam investimentos em factores dinâmicos de 

competitividade, nomeadamente aos Sistemas de Incentivos 

à Qualificação e Internacionalização de PME’s e à Investigação 

e Desenvolvimento Tecnológico das Empresas. Para além 

disso, podem ainda ser mobilizados apoios à promoção da 

internacionalização através dos incentivos a Estratégias de 

Eficiência Colectiva e a acções colectivas (SIAC), do mesmo 

programa, e ainda, no âmbito da formação, o programa do FSE 

(POPH).

Por outro lado, no que respeita aos regimes específicos de 

incentivo e às suas limitações regulamentares o enquadramento 

e análise de projectos de promoção no FEADER, FEP e no 

FEDER, bem como no FSE, se realizam de modo distinto e 

complementar, tendo em conta a existência de situações de 

sobreposição e concorrência e situações de não enquadramento 

nos respectivos instrumentos de apoio (Protocolos de 

Articulação). Refira-se o exemplo do protocolo Feder/Feader 

que retira a oportunidade de empresas com determinados 

CAEs nomeadamente do sector hortofrutícola, pescas e 

transformadoras de pescado (incluindo bacalhau) de poderem 

participar em acções conjuntas promovidas apoiadas pelo 

Sistema de Incentivos à Qualificação e Internacionalização de 
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PME’s. A não elegibilidade baseada nas NUT’s também é, em 

muitos dos casos, um handicap dos instrumentos, colocando 

logo à partida muitas empresas, com potencial competitivo 

exportador, fora da oportunidade de obterem apoios financeiros 

à sua actividade de internacionalização no caso de pretenderem 

participar acções conjuntas com outras empresas, ao abrigo 

dum projecto conjunto de internacionalização. Tal situação tem 

retirado o factor competitivo de “eficiência colectiva” de que 

Portugal tanto necessita para conseguir estar representando 

com dimensão e como país produtor de excelência nos diversos 

certames internacionais.

Além disso é também importante referir que os diversos 

instrumentos apresentam diferentes taxas de incentivo o que 

tem levado a que as empresas do sector Agro-alimentar estejam 

sujeitas a níveis de apoio diferenciados, conforme recorreram ao 

PRODER, PROMAR ou ao QREN.

A corroborar esta situação, e com base na oscultação às 

empresas, é unânime a percepção de que os instrumentos, 

tal como estão, causam dispersão, promovem presenças 

individuais, muitas das vezes desgarradas, projectos 

executados sem impacto para as empresas, para o sector e 

consequentemente para o País, e que por isso urge reverter tal 

situação.

A acrescentar, as empresas referiram que os apoios deverão 

ser mais selectivos e com critérios indexados a resultados, 

nomeadamente no que respeita ao aumento das exportações, 

na criação de emprego, no aumento do Valor Acrescentado 

Bruto, na diferenciação pela qualidade e certificação dos 

produtos etc… Mais ainda, as empresas consideram que as 

políticas públicas não devem ficar pelos incentivos financeiros, 

apontando o exemplo do incentivo fiscal à internacionalização.

Segundo a FIPA, as actuais políticas e programas estão apenas 

orientados para PME’s, que são microempresas à escala global. 

As “grandes” empresas alimentares Portuguesas são PME à 

escala global. É mais fácil fazer crescer exportações de quem 

já tem bom ritmo do que induzir factores de sucesso em quem 

não tem experiência. Deste modo, os programas de apoio à 

internacionalização não deveriam discriminar as empresas em 

função da sua dimensão no mercado doméstico: deveriam estar 

abertos a todas as empresas.

Finalmente é por diversas vezes referido pelas empresas, a 

necessidade da criação de uma plataforma catalisadora de 

apoio à internacionalização do sector Agro-alimentar com um 

fundo de financiamento onde todas as empresas do sector agro 

e agro-industrial, todas as NUT’s e PME’s e não PME’s possam 

concorrer individual e/ou colectivamente. 
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04. PerSPeCtivaS
 de internaCionalizaçÃo

Para onde 
qUeremoS ir?

Verifica-se hoje que a motivação é unânime e transversal para se 

competir num ambiente mais global, na procura de crescimento 

do negócio por via da diversificação dos mercados. De facto, 

devido ao desequilíbrio de forças entre a produção primária-

indústria-distribuição, a par da contracção no consumo interno, 

as empresas sentem-se hoje, mais do que nunca, obrigadas a 

olhar para os mercados externos. Foi esse o sentimento das 

empresas durante o processo de auscultação às mesmas.

De referir também que as empresas com um histórico em 

exportação e internacionalização, comummente referenciaram 

que essa orientação foi induzida, em muitos casos, pela 

procura externa, e em casos mais específicos pela procura das 

comunidades portuguesas no exterior. 

A par disto, foi referenciado a necessidade de diversificar 

mercados com vista ao crescimento, consolidação e liderança 

em maior número de mercados como via para maior 

rentabilidade. E a este respeito, reconhece-se também que o 

mercado europeu é geralmente um mercado maduro, e que os 

mercados em crescimento estão cada vez mais longe do espaço 

Europeu.

Neste sentido, as empresas identificam a necessidade de 

informação estratégica mais clara e organizada, “business 

intelligence”, capaz de identificar os mercados e os agentes 

chave, bem como o apoio na antecipação e resolução das 

barreiras nos mercados (logísticas, alfandegárias e sanitárias e 

ainda exigências ao nível dos licenciamentos). 

Foram elencados também outros factores externos, críticos para 

o sucesso da actuação das empresas nos mercados externos, 

nomeadamente a necessidade de suporte no processo que 

antecede a concretização do negócio, materializando-se num 

acesso mais fácil ao, crédito ou eventualmente, num incentivo 

sobre os custos pré-negócio.

Em termos gerais, as empresas reconhecem que possuem 

algumas vantagens competitivas face à concorrência 

internacional, no que respeita à especificidade dos produtos 

nacionais (produtos tradicionais e condições edafoclimáticas 

únicas), o nível tecnológico, a competitividade no preço, na 

qualidade, no serviço prestado, na seriedade e versatilidade, a 

par de uma cultura Portuguesa valorizada nos países de língua 

oficial portuguesa, bem como em muitos outros que existem 

condições para explorar afinidades.

Mas sentem igualmente a necessidade que o caminho tem de 

ser feito em conjunto. Todos têm um papel. Este é o momento 

de se conseguir algo inédito: Sermos Excepcionais. Como país, 

como identidade única. E para tal, é referida a necessidade de 

uma maior diplomacia económica, bem como de reforçar a 

imagem de Portugal enquanto país produtor de excelência, com 

presenças únicas, suportadas pela diferenciação dos produtos, 

e por uma Marca que seja trabalhada ao nível da comunicação 

e marketing, de um modo profissional e disruptivo, com 

posicionamento de Portugal e dos seus produtos como uma 

“nova experiência”.

Tratando-se da internacionalização, a maior parte das empresas 

referiu-se também ao desequilíbrio da balança comercial 

do sector Agro-alimentar, devido à grande dependência de 
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matérias-primas do exterior face à falta de capacidade produtiva 

de Portugal. As empresas acreditam também que muitas 

dessas matérias-primas poderiam ser produzidas em Portugal 

e	que	por	isso	é	urgente	uma	reflexão	sobre	a	optimização	da	

agricultura portuguesa e a necessidade de maior ancoragem do 

sector primário à indústria alimentar.

As diversas matrizes obtidas (para cada subsector) nas quais 

consta a identificação dos mercados com potencial, traduzindo 

o cruzamento da atractividade destes, como a capacidade 

de sucesso dos diversos produtos e categorias em análise, 

possibilitou a identificação de dois grandes grupos de mercados 

promissores e que o sector agro-alimentar deverá trabalhar:

1) Mercados Prioritários 

 a. Ásia:	Japão,	Hong	Kong	e	China
	 b.	Médio	Oriente:	Arábia	Saudita	e	Emirados	Árabes
 c. Rússia
 d. América Latina: México e Venezuela

2) Mercados a apostar selectivamente 

	 a.	Ásia:	Indonésia e Coreia do Sul
	 b.	Médio	Oriente:	Irão,	Kuwait	e	Síria 
 c. EUA e Canadá 
 d. Austrália

Por outro lado, é ainda de salientar a importância para Portugal 

sustentar posições que detém em mercados consolidados, em 

especial países da CPLP e Europeus, com particular destaque 

para França, Alemanha e Reino Unido, identificando categorias 

bem sucedidas no sentido de replicar o modelo de sucesso às 

restantes categorias do agro-alimentar.

Com tudo o que Portugal tem de bom, de incrível e de 

excepcional, não é difícil encontrar casos de sucesso de forma 

transversal aos mais variados subsectores. Temos inovação. 

Temos qualidade. Basta-nos apenas inverter o paradigma da 

quantidade a nosso favor. 

E neste contexto, hoje mais do que nunca, identifica-se a 

necessidade de ajustar a oferta: Vamos deixar que aquilo que 

nos torna únicos seja aquilo pelo qual nos valorizam.

Mercados a apostar selectivamente
Mercados a sustentar posições

Mercados Prioritários
Mercados a apostar selectivamente
Mercados a sustentar posições

Mercados Prioritários

neste contexto e com base nas prioridades 
e objectivos sectoriais perspectiva-se que 
até 2017 o sector agro-alimentar composto 
pelos subsectores analisados neste trabalho 
ascenda, em termos de exportações, os 
555 milhões de euros face às exportações 
de 2011, representando um aumento médio 
acumulado de cerca de 20%.
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a nossa visão é fazer hoje o que já 
antes foi feito: descobrir os lugares 
onde o que somos pode crescer; 

levar o que nos faz diferente; alimentar 
o mundo com sabores imensos, cheios 

de saúde e força; cruzar os mares 
e os ares para espalhar os frutos da 
terra e do mar; partir de Portugal 

a imaginação e a qualidade excepcional 
de um povo resistente, para dar 

ao mundo um mundo novo.



| 273 |



| 274 |



| 275 |

PORTUGAL
EXCEPCIONAL

ESTRATÉGIA DE
INTERNACIONALIZAÇÃO 

DO SECTOR
AGRO-ALIMENTAR

2012-2017

06. PrioridadeS
eStratégiCaS



PORTUGAL
EXCEPCIONAL
ESTRATÉGIA DE
INTERNACIONALIZAÇÃO 
DO SECTOR
AGRO-ALIMENTAR
2012-2017

| 276 |

06. PrioridadeS
 eStratégiCaS

O processo estratégico de internacionalização não depende 

apenas de vantagens específicas das empresas ou de um sector, 

mas de um conjunto de sinergias, a vários níveis, que tenham 

por base orientações capazes de envolver não só o tecido em-

presarial mas também o Governo nas suas diversas vertentes.

A internacionalização do sector Agro-alimentar é um processo 

de reconfiguração da situação actual, numa dimensão macro 

indispensável, assente em prioridades estratégicas para toda a 

fileira, numa abordagem holística.

Neste sentido, para materializar a visão aspiracional propõe-se 

dez prioridades estratégicas excepcionais:

1 ProvidenCiar PolÍtiCaS PÚbliCaS de aPoio À
internaCionalizaçÃo do SeCtor agro-alimentar. 
 
As prioridades são:

•	 Promover	Políticas	de	Eficiência	Colectiva,	aproveitando	a	presença	externa	de	empresas	e	portuguesas,	
como elementos facilitadores, que potenciem a internacionalização de outras empresas.

•	 Dinamizar	o	potencial	de	produção	nacional	de	bens	transaccionáveis	que	mais	desequilibram	a	balança	
comercial do sector.

•	 Orientar	as	Políticas	de	captação	de	Investimento	Directo	Estrangeiro	em	Portugal	em	subsectores	
estratégicos para a internacionalização do sector agro-alimentar.

•	 Promover	Políticas	que	fomentem	a	incorporação	de	matérias-primas	nacionais	na	indústria	transformadora	
agro-alimentar. 

•	 Orientar	as	Políticas	de	apoio	ao	Investimento	Directo	Português	no	Estrangeiro,	em	sectores	que	mais	
dependem do aprovisionamento externo.

•	 Criar	um	Fundo	Financeiro	específico	para	a	internacionalização	do	sector	agro-alimentar,	inclusiva	de	todas	
fileiras (agrícola, pesca e aquacultura, indústrias alimentares e das bebidas).

•	 Priorizar	as	actuações	dos	organismos	que	estão	directamente	relacionados	com	os	processos	de	
habilitação para exportação (AICEP, DGAV e GPP).
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2 alinHar a oFerta ÀS reaiS neCeSSidadeS 
de Um merCado global.
As prioridades são:

•	 Promover	a	oferta	de	produtos	diferenciados	e	de	maior	valor	acrescentado,	ajustados	a	nichos	de	mercado	
com necessidades nutricionais específicas, embalagens mais convenientes.

•	 Promover	sinergias	entre	o	sector	agro-alimentar	e	outras	entidades	de	suporte	ao	sector	(logística	e	
entidades certificadores) como forma de optimizar processos de exportação.

•	 Promover	a	oferta	por	via	de	atributos	de	sustentabilidade	(Origem,	Certificação	Biológica,	Pegada	de	
Carbono, …).

•	 Progredir	na	oferta	pela	certificação	religiosa	(HALAL,	KOSHER,	…)

•	 Promover	a	autenticidade	e	diferenciação	de	produtos	e	espécies	tradicionalmente	portugueses	(Bacalhau	
Curado, Espécies de origem Vegetal, Animal e Piscícola). 

•	 Reorganizar	o	modelo	de	negócio	na	vertente	comercial,	utilizando	plataformas	de	exportação	de	
produtos alimentares, com pouca expressão numa oferta individual, conseguindo-se deste modo escala e 
complementaridade de oferta, aproveitando sinergias.

3 PoSiCionar PortUgal, aS SUaS marCaS 
e oS SeUS ProdUtoS.
As prioridades são:

•	 Promover	um	posicionamento	assente	nos	produtos	portugueses	como	uma	nova	experiência	de	consumo	
em mercados externos, pela via da valorização de atributos e características únicas de um Portugal 
Excepcional. 

•	 Oferecer	produtos	com	posicionamento	Premium,	Indulgentes,	Singulares,	Naturais	e	Autênticos.

4 ConSolidar e eXPlorar novaS geograFiaS
As prioridades são:

•	 Dinamizar	uma	actuação	mais	abrangente,	em	economias	emergentes	e	cujas	categorias	de	produtos	de	
valor acrescentado mais crescem, com foco em dois grupos: 

	 -	Grupo	de	Mercados	Prioritários:	Japão,	Hong-Kong,	China,	Arábia	Saudita,	Emirados	Árabes	Unidos,	
Rússia, México e Venezuela.

	 -	Grupo	de	Mercados	a	aproveitar	selectivamente:	EUA,	Canadá,	Indonésia,	Coreia	de	Sul,	Irão,	Síria,	Kuwait,	
Austrália.

•	 Sustentar	posições	que	detemos	em	mercados	consolidados,	em	especial	países	da	CPLP	e	Europeus,	com	
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foco para França, Alemanha e Reino Unido, identificando categorias bem sucedidas no sentido de replicar o 
modelo de sucesso às restantes categorias do agro-alimentar.

•	 Consolidar	posições	em	Países	

•	 Promover	sinergias	e	estabelecer	parcerias	intra-sectoriais	no	que	respeita	à	abordagem	aos	mercados.

5 diPlomaCia eConómiCa
As prioridades são:

•	 Estabelecer	políticas	diplomáticas	e	de	cooperação	com	os	mercados	da	CPLP	para	estabelecimento	de	
pacto de excepção preferencial no abastecimento das necessidades desses mercados.

•	 Priorizar	a	diplomacia	económica	no	que	respeita	aos	mercados	e	categorias	de	produtos	prioritários.

•	 Capacitar	as	redes	diplomáticas	para	um	suporte	comercial	efectivo	(Brand	Ambassadors),	promovendo	
relações com agentes económicos estrangeiros, bem como por via da detecção de oportunidades para o 
sector agro-alimentar. 

•	 Apoiar	a	internacionalização	das	empresas	portuguesas	quer	na	vertente	comercial	quer	ainda	na	fixação	de	
unidades produtivas no exterior.

6 Plano de ComUniCaçÃo e PromoçÃo
As prioridades são:

•	 Elaborar	uma	estratégia	de	comunicação	e	promoção	(above	e	below	the	line)	para	uma	gestão	activa	da	
marca umbrella para o sector.

•	 Delinear	acções	sob	a	marca	umbrella	para	promover	o	aumento	das	vendas	de	produtos	portugueses	no	
exterior, bem como aumentar o valor da marca país.

•	 Promover	sinergias	ao	nível	das	acções	contempladas	no	plano	do	Turismo	de	Portugal.

•	 Promover	um	plano	de	comunicação	alavancado	ao	plano	da	Wines	of	Portugal,	fomentando	uma	
“experiência portuguesa”, pela combinação do consumo de produtos alimentares com os Vinhos 
portugueses.

7 CaPaCitaçÃo teCnológiCa e de CaPital HUmano
As prioridades são:

•	 Promover	apoio	Tecnológico	no	que	respeita	a	técnicas	de	eficiência	colectiva,	conservação	e	logística.

•	 Estabelecer	planos	de	formação	para	o	desenvolvimento	de	competências	específicas	para	a	
internacionalização das empresas.
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•	 Interacção	mais	vinculativa	entre	o	sector	primário	e	as	Entidades	do	Sistema	Cientifico	e	Tecnológico	
Nacional  

8 vantagenS ComPetitivaS e ComParativaS
A prioridade é:

•	 Explorar	as	especificidades	únicas	e	comprovar	a	qualidade	excepcional	dos	produtos	portugueses	face	às	
características edafoclimáticas, orla atlântica e Europa Meridional, por uma vertente científica. 

9 bUSineSS intelligenCe
A prioridade é:

•	 Criação	de	um	modelo	de	Business	Intelligence,	assente	numa	entidade	privada,	especializada	no	sector,	
que providencie informação estratégica e de mercado pertinente, de acordo com o conceito em anexo a 
este trabalho

10 tranSFormar aS PrioridadeS eStratégiCaS 
nUm modelo de imPlementaçÃo eXCePCional
A prioridade é:

•	 Reconhecer	uma	entidade	de	carácter	privado,	responsável	pela	coordenação,	actualização	e	supervisão	da	
implementação da estratégia de internacionalização do sector agro-alimentar.
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07. modelo
 de imPlementaçÃo
enqUadramento 
Estudos científicos (Leonidou et al., 2011) sustentam a 
pertinência de uma organização dedicada à promoção da 
exportação, actuando como catalisador efectivo na capacitação 
e nos recursos organizacionais, com resultados positivos ao 
nível da consolidação da estratégia de internacionalização e de 
marketing das empresas, na sua implementação e desempenho 
final. Materializando-se em claras vantagens competitivas para as 
empresas tanto ao nível de custos, produtos e serviços, que por 
sua vez permitem alcançar um desempenho superior ao nível da 
exportação, em ambas as dimensões – mercado e financeiro. 

Outros estudos (Lederman et al, 2006) reforçam ainda 
que a existência deste tipo de organizações tem resultados 
significativos nas exportações, evidenciando uma correlação, 
também positiva, entre os orçamentos alocados à promoção 
da exportação e à exportação efectiva. É inclusivamente feita a 
referência de que no caso de países desenvolvidos, a aplicação 
de um dólar extra no budget destas organizações tem como 
resultado um incremento de duzentos dólares nas exportações. 

Os estudos revelam também que as organizações com uma 
gestão maioritariamente composta pelo sector privado, 
mas com base em fundos públicos, apresentam os melhores 
desempenhos.

No que concerne aos recursos financeiros para o 
funcionamento, verifica-se que os fundos públicos predominam 
como fonte de financiamento privilegiado para o funcionamento 
destas organizações e que cerca de 52% das organizações 
alvo obtêm 75% ou mais de incentivos provenientes de fundos 
públicos. Esta avaliação demonstra que as exportações 
aumentam com o envolvimento da participação privada ao 
nível da gestão da organização e que da mesma forma as 
exportações aumentam com a taxa de participação de fundos 
públicos. 

Por outro lado, verifica-se que a lógica para a promoção 
da exportação está baseada em externalidades, podendo 
desta forma ser difícil aumentar os fundos provenientes do 
sector privado, quando os objectivos são difusos. De facto, a 
proliferação do número de organizações dedicadas à promoção 
da internacionalização fere a exportação per se, em que o 
formato de uma organização catalisadora e forte parece ser 
o modelo mais eficaz. As exportações são maiores quando a 

estratégia da organização está focada em exportações não 
tradicionais ou possui uma componente sectorial específica, em 
contraposição ao um posicionamento de exportação global.

PlataForma 
CataliSadora Para a 
internaCionalizaçÃo do 
SeCtor agro-alimentar
Os principais objectivos da estratégia de suporte à 
internacionalização do Agro-alimentar e sua implementação 
consistem em incrementar o volume e o valor das exportações 
das empresas através de:
•	 Aumentar	de	eficiência	e	eficácia	nos	processos	de	

internacionalização do sector (redução de custos,            
time-to-market, etc…)

•	 Diversificar	dos	mercados	e	consolidação	dos	existentes;
•	 Aumentar	a	exportação	de	produtos	com	maior	valor	

acrescentado; e
•	 Aumentar	a	base	de	PME	exportadoras.

Tendo em conta o diagnóstico realizado junto das empresas 
e das associações sectoriais que apontam para a necessidade 
de uma gestão única dos apoios à internacionalização 
das empresas, como forma de se evitar a dispersão e a 
não elegibilidade de subsectores fundamentais para a 
internacionalização do sector Agro-alimentar, propõe-se 
a criação de uma plataforma única assente nos seguintes 
pressupostos:

1) Criação dum Fundo Financeiro para a Internacionalização 
do sector Agro-alimentar que reúna dotações dos diferentes 
Programas co-financiados pelo FEADER, o FEDER e o FEP,

2) Governação do Fundo Financeiro pelas entidades 
responsáveis pela elaboração das políticas públicas e 
aplicação dos instrumentos de apoio.

O Fundo irá permitir uma melhor cooperação, integração e a 
exploração de economias de escala ao nível dos processos de 
internacionalização do sector Agro-alimentar e, principalmente, 
das suas empresas agrícolas e agro-industriais. 

A governação responsável pela gestão e execução do Fundo 



| 283 |

Financeiro deverá tem como referência a estratégia de 
internacionalização do sector Agro-alimentar 2012 – 2017, 
apresentada neste documento.

o modelo
Assim, a proposta que se apresenta para o modelo de 
implementação da estratégia está assente nos seguintes 
pressupostos:

1) A existência de um Fundo Financeiro para a 
Internacionalização do Sector Agro-alimentar que reúna 
dotações dos diferentes Programas co-financiados 
pelo FEADER, o FEDER e o FEP, cuja gestão deve ser 
exclusivamente pública;

2) A existência de uma entidade de carácter privado 
responsável pela coordenação, actualização e supervisão 
da implementação da estratégia de internacionalização do 
sector Agro-alimentar, durante o tempo correspondente à 
vigência da implementação da estratégia, ou seja, 5 anos.

Esta entidade, com foco nas exportações e na 
internacionalização do sector Agro-alimentar, deverá actuar nos 
seguintes domínios:

1) Aumento das exportações e concomitante redução das 
importações;

2) Capacitação e aprofundamento das empresas para 
as melhores práticas de processos de exportação e 
internacionalização; 

3) Atracção de investimento directo estrangeiro;
4) Constituição de agrupamentos de empresas que possam 

agregar competência e dimensão ou complementaridade, 
aproveitando a dinâmica e o papel de empresas com maior 
vocação internacional;

5) Promoção de Networking e pertença a uma rede 
internacional, que agregue elementos facilitadores, tais 
como, empresas portuguesas com estruturas internacionais, 
diáspora portuguesa e comunidades Alumni; e

6) Elaborar uma estratégia de comunicação e promoção (above 
e below the line) para uma gestão activa da marca umbrella 
para o sector.

Esta entidade, com modelo de gestão privada, deverá cooperar 
com o sector público, principal financiador, de forma a definir, 
coordenar e executar a estratégia para a internacionalização, 
assente nos seus recursos e competências reconhecidas pelos 
actores da fileira agro-industrial. Para tal é fundamental que o 
modus operandis desta entidade esteja assente em 3 pilares:

1) Governação 
2) Proposta de valor
3) Recursos

INTERNACIONALIZAÇÃO DO
SECTOR AGROALIMENTAR

FUNDO FINANCEIRO
PARA A INTERNACIONALIZAÇÃO

ALIMENTADO PELO
PRODER, PROMAR, QREN

Gestão do Fundo pelas entidades
responsáveis pela elaboração das políticas
públicas e aplicação dos instrumentos de
apoio (GPP-MAMAOT, AICEP-MNE, MEE)

• Faz a coordenação, actualização 
e supervisão da implementação da 
estratégia de Internacionalização 
do Sector Agro-alimentar, durante 
o tempo correspondente à vigência 
da implementação da estratégia, 
ou seja, 5 anos.
• É suportado pelo Fundo Financeiro 
para a Internacionalização do Sector 
Agro-alimentar, através de um 
Contrato-Programa e de Programas 
Anuais de Investimento.

ENTIDADE
DE GESTÃO

PRIVADA
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governaçÃo 
Para que a implementação da estratégia seja eficiente é 
necessário prever um modelo de governação com componente 
exclusivamente privada e baseada num Conselho de 
Administração e nos seus Conselhos Estratégico e Consultivo.

Assim, o Conselho de Administração é órgão supremo desta 
entidade, devendo ser suportado por um Conselho Estratégico e 
por um Consultivo.

Assim, o Conselho Estratégico é constituído por Administradores 
de empresas representativas de todos os subsectores do 
sector Agro-alimentar. A missão deste Conselho é apresentar 
e propor directrizes gerais e estratégicas, considerando 
sempre a pertinência e o impacto para o sector e para o país 
bem como acompanhar a implementação da estratégia de 
internacionalização e, se necessário, recomendar acções de 
ajuste.

Quanto ao Conselho Consultivo, este deverá ser formado 
pelas Associações sectoriais mais representativas. O Conselho 
Consultivo é o órgão de consulta, apoio e participação na 
definição das linhas gerais de actuação propostas pelo Conselho 
Estratégico.

ProPoSta de valor 
A proposta de valor consiste no que a entidade deverá oferecer 
a todos stakeholders do sector Agro-alimentar, no âmbito da 
implementação da estratégia de suporte à internacionalização. 
Assim, as suas actividades deverão estar centradas nos seguintes 
aspectos:

1)  Criação de um portal agregador de empresas e entidades 
que incorpore, nomeadamente, informação de suporte aos 
processos de exportação (em estreita colaboração com as 
entidades capacidades, produtos e serviços, posicionamento 
e ambição de mercados, e que promova as relações entre 
todos os stakeholders; 

2) Criação de uma Business Intelligence Unit suportada no 
observatório com uma articulação estreita com AICEP 
e Rede Externa e disponibilizada no portal por forma a 
apoiar a decisão das empresas: (i) no desenvolvimento 

de produtos, (ii) na entrada/incremento de penetração 
nos mercados e (iii) na consolidação e identificação de 
mercados prioritários. Tal informação poderá passar por 
informações sobre tendências de consumo, informações 
sobre rotulagem/embalagem, informações sobre a cultura de 
negócios, informações sobre preços praticados no mercado, 
informações cambiais, informações sobre a tributação 
internacional e procedimentos aduaneiros, entre outras;

3) Apoio estratégico às empresas (identificação dos 
importadores/distribuidores em determinado mercado 
externo, certificações e requisitos para exportação, 
adaptação dos produtos/serviços ao mercado) e ao Governo, 
no que respeita aos processos de certificação para a 
exportação;

4) Comunicação. Elaboração e execução de um plano de 
comunicação para construção de uma estratégia de marca-
país enquanto produtor de excelência do Agro-alimentar;

5) Adjudicação das acções de internacionalização, após 
concertação sectorial e definição de um plano anual de 
acções subsectoriais (por categoria de produtos) ou 
sectoriais (multiprodutos); e

6) Acompanhamento das acções de internacionalização, por 
forma a captar novas possibilidades de mercado para o 
sector e empresas.

reCUrSoS 
Para execução das actividades previstas, esta entidade deverá 
ser suportada financeiramente pelo fundo Financeiro para a 
Internacionalização do Sector Agro-alimentar, através de um 
Contrato-Programa e de Programas Anuais de Investimento.

reFleXÃo Final 
Em 2009, o Ministério da Economia reconheceu, por um período 
de 3 anos, algumas entidades representantes de diversos 
sectores da Economia, enquanto “Estratégias de Eficiência 
Colectiva”, onde a PortugalFoods foi reconhecida como Pólo 
de Competitividade e Tecnologia do sector Agro-alimentar. 
Durante este primeiro ciclo de reconhecimento, o papel do Pólo 
de Competitividade tem sido em duas grandes vertentes: a 
da i) inovação, promovendo a transferência de conhecimento 
das entidades do sistema cientifico e tecnológico para as 
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empresas e estimulando a inovação através do seu Observatório 
de tendências e mercado, e a da ii) internacionalização, 
onde tem tido um papel activo, seja na capacitação para a 
internacionalização e presença de excelência nos mercados 
externos, seja pela identificação e captação de oportunidades 
para as empresas através do Business Intelligence.

Para o próximo ciclo de reconhecimento, e segundo o novo 
modelo para o “Ecossistema Pólos e Clusters” apresentando 
pela Secretaria de Estado do Empreendedorismo, da 
Inovação e Competitividade do Ministério da Economia, a 
internacionalização terá de ser uma prioridade assertiva e clara 
dos Pólos de Competitividade enquanto entidade colectiva que 
garante um posicionamento internacional cooperativo e mais 
eficiente.

Neste enquadramento, a PortugalFoods enquanto Estratégia 
de Eficiência Colectiva, considera que dispõe das competências 
necessárias para a implementação da estratégia de 
internacionalização do sector Agro-alimentar por via do estímulo 
à inovação (dos produtos, das empresas e dos modelos de 
negócios) e pela criação de condições às empresas da Fileira 
Agro-alimentar para internacionalizarem o seu negócio de 
uma forma competitiva, pelo desenvolvimento de informação 
de “intelligence” accionável, identificando e trabalhando as 
oportunidades concretas de internacionalização e mercados 
prioritários e ainda fomentando parcerias internacionais 
tendentes a abrir os canais adequados para aquelas se 
internacionalizarem.
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nota téCniCa

O PortugalExcepcional - Agro-Alimentar Internacional [2012-
2017] foi preparado pela equipa técnica da PortugalFoods, 
composta por Ondina Afonso e Isabel Braga da Cruz, bem como 
por Pedro Azevedo (Frulact,SA), em parceria com uma equipa 
da PwC, bem como com o apoio da AICEP e do Gabinete de 
Planeamento e Políticas (GPP) do MAMAOT. 

Esta iniciativa foi criada para envolver todo o sector Agro-alimentar 
num objectivo comum de Internacionalização e Excelência.

Os trabalhos iniciaram-se em Janeiro de 2012, tendo como 
objectivo dar resposta ao desafio endereçado pelo Ministério 
da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do 
Território, a 02 de Janeiro 2012, para que a PortugalFoods 
em conjunto com as outras entidades e associações da fileira      
Agro-alimentar, criassem as bases de uma Estratégia Nacional 
para a Internacionalização do Sector.

Para tal, foi implementada uma metodologia baseada nos 
seguintes pontos.

1) abordagem À Fileira. 

Segmentou-se a fileira por categorias de produtos mais 
representativas e identificou-se as associações subsectoriais que 
representam essas categorias. 

Contactaram-se 22 associações sectoriais (anexo 1) solicitando-
se a identificação das melhores empresas em termos de 
internacionalização, e não necessariamente as maiores, 
enquadradas no subsector que a Associação representa, para 
que se pudesse consultar como “benchmarks” ao nível das 
melhores práticas de internacionalização, bem como a visão 
estratégica da Associação em termos de suporte e promoção do 
sector ao nível da internacionalização.

Contactaram-se ainda todas as Direcções Regionais (DRAP 
Norte, DRAP Centro, DRAP Lisboa e Vale do Tejo, DRAP 
Alentejo e DRAP Algarve) solicitando-se a identificação das 
empresas mais representativas em termos de internacionalização 
enquadradas na área geográfica de actuação das respectivas 
DRAPs, bem como solicitaram-se as estratégias a nível regional 
que visem a valorização de produtos Agro-alimentares 
autóctones, para potencial incorporação na referida estratégia.

 
 

2) abordagem ao PaÍS.

Contactaram-se todas as Autarquias (308) solicitando-se 
a identificação das empresas mais representativas, a nível 
regional, em termos de internacionalização bem como a 
estratégia da autarquia para a internacionalização das empresas 
da região adstrita.

Contactaram-se ainda os Governos Regionais da Região 
Autónoma da Madeira e dos Açores, a Secretaria Regional do 
Ambiente e Recursos Naturais da Madeira e a Direcção Regional 
de Apoio ao Investimento e à Competitividade dos Açores e a 
Secretaria Regional da Agricultura e Florestas dos Açores, tendo 
em conta o mesmo propósito.

Por outro lado, foi também disponibilizada uma plataforma de 
comunicação bidireccional online (http://www.portugalfoods.
org/portugalexcepcional/), no sentido de se conseguir uma 
ainda maior participação, transparência e valor acrescentado 
neste projecto.

3) benCHmarKing ao nÍvel daS melHoreS 
PrÁtiCaS de internaCionalizaçÃo. 

Com as contribuições recebidas dos grupos identificados nos 
pontos 1 e 2, construiu-se uma lista de empresas e de onde foram 
extraídas no mínimo 2 empresas por categoria de produtos. 
Obteve-se uma listagem final de 50 empresas e todas foram 
contactadas para uma fase de auscultação.

Entrevistaram-se 31 empresas mediante um inquérito que 
contempla um conjunto de questões qualitativas e quantitativas 
(anexo). 

4) dadoS eStatÍStiCoS Sobre o SeCtor 
agro-alimentar

Solicitou-se ao GPP dados estatísticos sobre o comércio 
internacional do Agro-alimentar, nomeadamente dados dos 
produtos por nomenclatura combinada (4 ou mais dígitos), 
por forma a estudar-se a oferta nacional com potencial de 
aproveitamento comercial das exportações portuguesas. Foi 
catalogada a oferta potencial dos sectores Agrícola e Pescas, 
Indústrias Alimentares e de Bebidas num total de 72 categorias 
de produtos (anexo).
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Por outro lado, com base nas categorias identificadas na 
alínea anterior, envolveu-se a AICEP, com recurso à Direcção 
de Informação deste organismo, que recorrendo a técnicas 
estatísticas nos ajudou a identificar os subsectores do           
Agro-Alimentar Nacional com capacidade catalisadora para 
trocas comerciais, identificadas a partir do Índice de Vantagem 
Comparativa Revelada (VCR), e cujas vendas ao exterior 
manifestem potencial com determinado parceiro comercial, 
obtido a partir dum Índice de Complementaridade Comercial 
(ICC), identificando desta forma mercados para esses mesmos 
subsectores. 

5) oUtraS FonteS de inFormaçÃo

Para além dos dados quantitativos e qualitativos (auscultação 
às empresas) foram também consultadas bases de dados que 
disponibilizam informação de elevada pertinência, a saber:

•	 Innovadatabase:	é	uma	ferramenta	de	vigilância	de	produtos	
inovadores lançados em 70 países, aferindo tendências de 
desenvolvimento de novos produtos conjugadas com a 
procura. Disponibiliza igualmente análises subsectoriais.

•	 Mintel	=	Market	Intelligence:	é	uma	ferramenta	que	recolhe	
e analisa dados de mercado, providenciando um panorama 
sobre o comportamento do consumidor. Esta informação 
permite às empresas antever o mercado e as tendências de 
consumo.

6) anÁliSe e tratamento da inFormaçÃo.

Por fim, para cada um dos subsectores foi realizada uma análise 
e tratamento de dados nas seguintes vertentes:

•	 Enquadramento	do	subsector
•	 Diagnóstico	
•	 Opções	Estratégicas
•	 Perspectivas	de	Internacionalização
•	 Prioridades	Estratégicas

Dados esses apresentados às respectivas Associações 
subsectoriais, aos parceiros do trabalho, bem como a outras 
entidades relevantes do sector, como a FIPA e Cluster regionais 
(InovCluster e Cluster do Ribatejo).  

Em suma, a metodologia adoptada passou por envolver 
actores de cada um dos subsectores que compõem o Sector            
Agro-Alimentar, e que são hoje exemplo das boas práticas ao 
nível da internacionalização, com um percurso e estágio de 
actuação global para que se pudesse utilizar como benchmark 
e assim darem suporte a uma Estratégia de Internacionalização 
assente em eficiências colectivas, permitindo definitivamente 
que Portugal seja reconhecido como País produtor de 
Excelência.
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FonteS e reFerênCiaS 
bibliogrÁFiCaS

•	 AICEP	–	Agência	para	o	Investimento	e	Comércio	Externo	de	
Portugal

•	 ANIL	–	Associação	Nacional	dos	Industriais	de	Lacticínios

•	 BordBia	–	Irish	Food	Board

•	 CIA	–	The	World	Factbook

•	 EUROSTAT

•	 FIPA	–	Federação	das	Indústrias	Portuguesas	Agro-
Alimentares

•	 Food	and	Drink	Report,	2011

•	 Gabinete	de	Planeamento	e	Políticas	–	MAMAOT

•	 Innova	Market	Insights	

•	 Instituto	Nacional	de	Estatística

•	 International	Trade	Centre

•	 Market	Access	Database

•	 Mintel	Global	Market	Navigator

•	 OCDE	-	Organisation	for	Economic	Co-operation	and	
Development

•	 PortugalFresh

•	 The	Global	Competitiveness	Index	2011-2012	rankings	(2011),	
World	Economic	Forum

•	 The	Global	Innovation	Index	(2011),	INSEAD	

•	 The	World	Bank

•	 TRADE	MAP	-	Trade	statistics	for	international	business	
development

•	 UN	Comtrade

•	 South	Australian	Food	Strategy	2010	–	2015,	Beyond	the	
expectations of consumers around the globe (2009), 
Government of South Australia

•	 An	Internationalisation	Strategy	and	Action	Plan	for	England’s	
Northwest (2008), Northwest Regional Development Agency

•	 Plano	Estratégico	2007	–	2013,	(2007)	APICCAPS	–	
Associação Portuguesa dos Industriais de Calçado, 
Componentes e Artigos de Pele e seus Sucedâneos.

•	 Scotland	of	Food	and	Drink,	Action	Plan	2011	–	2015,(	2010)	
Scotland Food & Drink

•	 Export	Promotion	Agencies:	What	Works	and	What	Doesn’t	
(2006), Daniel Lederman, Marcelo Olarreaga, Lucy Payton.

•	 Internacionalização	dos	Sectores	Agro-alimentar	e	Florestal	
– Caracterização Incentivos e Restrições Barreiras Casos de 
Estudo Orientações e Medidas (2010) GPP – MADRP.

•	 National	Export	–	Promotion	Programs	as	Drivers	of	
Organizational Resources and Capabilities: Effects on 
Strategy, Competitive Advantage, and Performance (2011), 
Leonidas C. Leonidou, Dayananda Palihawadana and Marios 
Theodosiou.

•	 Quota	de	Mercado,	Potencial	e	Aproveitamento	Comercial	
das Exportações Portuguesas de Bens (2012) AICEP Portugal 
Global.

•	 The	Contribution	made	by	Beer	to	the	European	Economy	
(2011), Ernst & Young Tax Advisors and Region plan Policy 
Research.
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aneXoS

aneXo i
Guião utilizado na auscultação às empresas

aneXo ii
Modelo Business Intelligence

aneXo iii
Modelo Eficiência Colectiva

aneXo iv
Documento de apoio às Análises preliminares e Opções Estratégicas dos Subsectores.

aneXo v
Entidades Contactadas

aneXo vi
Lista de categorias de produtos identificadas como oferta potencial para as fileiras Agrícola, 
Pescas e Aquicultura e Indústrias Agro-alimentares (Alimentares e das Bebidas)
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aneXo v

emPreSaS
Unicer Bebidas

Glaciar Portugal

Sumol + Compal

Cantinho das Aromáticas

Plantações Chá da Gorreana

Grupo Nabeiro - Cafés Delta

Bicafé - Torrefacção e Comércio de Café

Cooperativa dos Produtores de Mel da Terra Quente e Frutos 

Secos, CRL 

Sortegel - Produtos Congelados, S.A.

Cecílio, S.A. 

Italagro - Indústria de Transformação de Produtos Alimentares

Sugalidal

Cerealis - Produtos Alimentares 

Fábricas Lusitana

Novarroz – Produtos Alimentares

Valente Marques, S.A. 

Vieira de Castro - Produtos Alimentares

Confeitaria Carlos Gonçalves 

Panike

Imperial - Produtos Alimentares

Confeitaria Vale

Lusiteca-Transformação e Embalagem de Produtos Alimentares

Ferraz & Ferreira

Eurofrozen - Indústria e Comércio de Produtos Alimentares

Mendes & Gonçalves

Maçarico

Azal - Azeites do Alentejo 

Azeite Vila Flor

LactAçores

Queijo Saloio - Indústria de Lacticínios

CPQBB - Coopidanha

Primor Charcutaria-Prima

entidadeS ContaCtadaS

Lusiaves - Indústria e Comércio Agro-Alimentar 

Sicasal - Indústria e Comércio de Carnes

Probar

Grupo Valouro

Testa & Cunhas 

Pesca Viva

Gelpeixe

Nigel - Congeladora José Nicolau

Brasmar III, SA

Pascoal & Filhos

Riberalves

Grupo Rui Costa E Sousa & Irmão 

Soguima - Comércio e Indústria Alimentar 

Ramirez & C.ª

Cofaco Açores

Frulact - Indústria Agro-Alimentar, S.A.

Derovo - Derivados de Ovos

aSSoCiaçõeS e oUtroS organiSmoS 

VINIPORTUGAL

AEVP - Associação dos Exportadores de Vinho do Porto

PROBEB - Associação Portuguesa de Bebidas Refrescantes Não 

Alcoólicas

Portugal Fresh! – Associação para a Promoção das Frutas, Leg-

umes e Flores de Portugal

FNAP - Federação Nacional dos Apicultores de Portugal

A.I.T - Associação Nacional dos Industriais de Tomate

ANIA - Associação Nacional dos Industriais de Arroz

APIM - Associação Portuguesa de Indústria de Moagem e Massas

ANCIPA - Associação Nacional de Comerciantes e Industriais de 

Produtos Alimentares

AOTAD - Associação de Olivicultores de Trás-dos-Montes e Alto Douro

Casa do Azeite - Associação do Azeite de Portugal
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ANILACT - Associação Nacional dos Industriais de Lacticínios

APIC - Associação Portuguesa dos Industriais de Carnes

Fileira do Pescado

ACOPE - Associação dos Comerciantes de Pescado

ADAPI - Associação dos Armadores das Pescas Industriais

APA - Associação Portuguesa de Aquacultura

ALIF - Associação Livre dos Industriais pelo Frio

AIB - Associação dos Industriais do Bacalhau

ANICP - Associação Nacional Dos Industriais De Conservas De Peixe 

INOVCLUSTER - Cluster Agro-Industrial do Centro

Cluster Agro-Industrial do Ribatejo

FIPA - Federação das Indústrias Portuguesas Agro-Alimentares

organiSmoS PÚbliCoS 
Governo Regional da Região Autónoma da Madeira

Secretaria Regional do Ambiente e Recursos Naturais 

Governo Regional dos Açores 

Direcção Regional de Apoio ao Investimento e à Competitividade

Secretaria Regional da Agricultura e Florestas

C.C.D.R. de Lisboa e Vale do Tejo

C.C.D.R. do Alentejo

C.C.D.R. do Algarve

C.C.D.R. do Centro

C.C.D.R. do Norte

D.R.A.P. Norte

D.R.A.P. Centro

D.R.A.P. Lisboa e Vale do Tejo

D.R.A.P. Alentejo

D.R.A.P. Algarve

ATAHCA	-	Associação	de	Desenvolvimento	das	Terras	Altas	do	

Homem,	Cávado	e	Ave

Município	Águeda

Município Albergaria-a-Velha

Município Anadia

Município Arouca

Município Aveiro

Município Castelo de Paiva

Município Espinho

Município Estarreja

Município Santa Maria da Feira

Município Ílhavo

Município Mealhada

Município Murtosa

Município Oliveira de Azemeis

Município Oliveira do Bairro

Município Ovar

Município São João da Madeira

Município Sever do Vouga

Município Vagos

Município Vale de Cambra

Município Aljustrel

Município Almodôvar

Município Alvito

Município Barrancos

Município Beja

Município Castro Verde

Município Cuba

Município Ferreira do Alentejo

Município Mértola

Município Moura

Município Odemira

Município Ourique

Município Serpa

Município Vidigueira

Município Amares

Município Barcelos

Município Braga

Município Cabeceiras de Basto

Município Celorico de Basto

Município Esposende

Município Fafe

Município Guimarães

Município Póvoa de Lanhoso

Município Terras de Bouro

Município Vieira do Minho

Município Vila Nova de Famalicão

Município Vila Verde

Município Vizela

Município Alfândega da Fé

Município Bragança

Município Carrazeda de Ansiães

Município Freixo de Espada à Cinta

Município Macedo de Cavaleiros

Município Miranda do Douro

Município Mirandela

Município Mogadouro

Município Moncorvo

Município Vila Flor

Município Vimioso

Município Vinhais

Município Belmonte

Município Castelo Branco
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Município Covilhã

Município Fundão

Município Idanha-a-Nova

Município Oleiros

Município Penamacôr

Município Proença-a-Nova

Município Sertã

Município Vila de Rei

Município Vila Velha de Ródão

Município Arganil

Município Cantanhede

Município Coimbra

Município Condeixa-a-Nova

Município Figueira da Foz

Município Góis

Município Lousã

Município Mira

Município Miranda do Corvo

Município Montemor-o-Velho

Município	Oliveira	do	Hospital

Município Pampilhosa da Serra

Município Penacova

Município Penela

Município Soure

Município Tábua

Município Vila Nova de Poiares

Município Alandroal

Município Arraiolos

Município Borba

Município Estremoz

Município Évora

Município Montemor-o-Novo

Município Mora

Município Mourão

Município Portel

Município Redondo

Município Reguengos de Monsaraz

Município Vendas Novas

Município Viana do Alentejo

Município Vila Viçosa

Município Albufeira

Município Alcoutim

Município Aljezur

Município Castro Marim

Município Faro

Município Lagoa (Algarve)

Município Lagos

Município Loulé

Município Monchique

Município Olhão

Município Portimão

Município São Brás de Alportel

Município Silves

Município Tavira

Município Vila do Bispo

Município Vila Real de Santo António

Município Aguiar da Beira

Município Almeida

Município Celorico da Beira

Município Figueira de Castelo Rodrigo

Município Fornos de Algodres

Município Gouveia

Município Guarda

Município Manteigas

Município Mêda

Município Pinhel

Município Sabugal

Município Seia

Município Trancoso

Município Vila Nova de Foz Côa

Município Alcobaça

Município Alvaiázere

Município Ansião

Município Batalha

Município Bombarral

Município Caldas da Rainha

Município Castanheira de Pera

Município Figueiró dos Vinhos

Município Leiria

Município Marinha Grande

Município Nazaré

Município Óbidos

Município Pedrogão Grande

Município Peniche

Município Pombal

Município Porto de Mós

Município Alenquer

Município Amadora

Município Arruda dos Vinhos

Município Azambuja

Município Cadaval

Município Cascais
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Município Lisboa

Município Loures

Município Lourinhã

Município Mafra

Município Oeiras

Município Sintra

Município Sobral de Monte Agraço

Município Torres Vedras

Município Vila Franca de Xira

Município Odivelas

Município Alter do Chão

Município Arronches

Município Avis

Município Campo Maior

Município Castelo de Vide

Município Crato

Município Elvas

Município Fronteira

Município Gavião

Município Marvão

Município Monforte

Município Nisa

Município Ponte de Sôr

Município Portalegre

Município Sousel

Município Amarante

Município Baião

Município Felgueiras

Município Gondomar

Município Lousada

Município Maia

Município Marco de Canaveses

Município Matosinhos

Município Paços de Ferreira

Município Paredes

Município Penafiel

Município Porto

Município Póvoa de Varzim

Município Santo Tirso

Município Valongo

Município Vila do Conde

Município Vila Nova de Gaia

Município Trofa

Município Abrantes

Município Alcanena

Município Almeirim

Município Alpiarça

Município Benavente

Município Cartaxo

Município Chamusca

Município Constância

Município Coruche

Município Entroncamento

Município Ferreira do Zêzere

Município Golegã

Município Mação

Município Ourém

Município Rio Maior

Município Salvaterra de Magos

Município Santarem

Município Sardoal

Município Tomar

Município Torres Novas

Município Vila Nova da Barquinha

Município Alcácer do Sal

Município Alcochete

Município Almada

Município Barreiro

Município Grândola

Município Moita

Município Montijo

Município Palmela

Município Santiago do Cacém

Município Seixal

Município Sesimbra

Município Setúbal

Município Sines

Município Arcos de Valdevez

Município Caminha

Município Melgaço

Município Monção

Município Paredes de Coura

Município Ponte da Barca

Município Ponte de Lima

Município Valença

Município Viana do Castelo

Município Vila Nova de Cerveira

Município Alijó

Município Boticas

Município Chaves

Município Mesão Frio

Município Mondim de Basto
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Município Montalegre

Município Murça

Município Peso da Régua

Município Ribeira de Pena

Município Sabrosa

Município Santa Marta de Penaguião

Município Valpaços

Município Vila Pouca de Aguiar

Município Vila Real

Município Armamar

Município Carregal do Sal

Município Castro Daire

Município Cinfães

Município Lamego

Município Mangualde

Município Moimenta da Beira

Município Mortágua

Município Nelas

Município Oliveira de Frades

Município Penalva do Castelo

Município Penedono

Município Resende

Município São João da Pesqueira

Município São Pedro do Sul

Município Santa Comba Dão

Município Sátão

Município Sernancelhe

Município Tabuaço

Município Tarouca

Município Tondela

Município Vila Nova de Paiva

Município Viseu

Município Vouzela

Município	Angra	do	Heroísmo

Município Calheta (Açores)

Município Corvo

Município	Horta

Município Lagoa (Açores)

Município Lajes das Flores

Município Lajes do Pico

Município Madalena

Município Nordeste

Município Ponta Delgada

Município Povoação

Município Ribeira Grande

Município São Roque do Pico

Município Santa Cruz da Graciosa

Município Santa Cruz das Flores

Município Velas

Município Vila do Porto

Município Vila Franca do Campo

Município Praia da Vitória

Município Calheta (Madeira)

Município Câmara de Lobos

Município Funchal

Município Machico

Município Ponta do Sol

Município Porto Moniz

Município Porto Santo

Município Ribeira Brava

Município Santa Cruz

Município Santana

Município São Vicente

oUtraS entidadeS
INOVCLUSTER - Cluster Agro-Industrial do Centro

Cluster Agro-Industrial do Ribatejo
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liSta de CategoriaS de ProdUtoS
identiFiCadaS Como oFerta PotenCial 
doS SeCtoreS agrÍCola e PeSCaS
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