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NOTA INTRODUTÓRIA
O Programa do XVIII Governo Constitucional e as Grandes Opções do Plano para 2010/13, têm
como desígnio estratégico nacional, para os próximos anos, a internacionalização da economia,
como alavanca indispensável capaz de estimular o crescimento económico, no médio prazo, que se
traduz nos seguintes vectores fundamentais:
“1) Aumento da actividade das actuais empresas produtoras de bens transaccionáveis; 2)
Alargamento da base de empresas com capacidade exportadora; 3) Aumento das exportações de
maior valor acrescentado; 4) Reforço da captação do investimento modernizador; 5)
Posicionamento da economia nacional em novos mercados; 6) Dinamização de um novo mapa para
a diplomacia económica.”
Neste instrumentos de orientação estratégica e política são privilegiadas medidas que contribuam
para: “(i) o reforço da cooperação estratégica entre os diferentes agentes envolvidos no processo
de internacionalização; (ii) o incentivo ao investimento e o emprego no sector dos bens e serviços
transaccionáveis; (iii) a atracção de investimento directo estrangeiro modernizador; (iv) a promoção
dos produtos portugueses e o turismo nos mercados externos; (v) a formação e capacitação de
empresas para a internacionalização.”
Assim, o crescimento da actividade exportadora deve ser prosseguido através do aumento da
actividade das actuais empresas exportadoras e do alargamento da base de empresas com
capacidade exportadora, aproveitando a mobilização plena dos sectores modernos e competitivos à
escala global e dos sectores em modernização e expansão. Paralelamente, deve promover‐se o
aumento das exportações de maior valor acrescentado, assim como o posicionamento da economia
nacional em novos mercados, dinamizando um novo mapa da diplomacia económica.
Como decorrência desse propósito, a Resolução do Conselho de Ministros n.º 115/2009, de 15 de
Dezembro estabeleceu as medidas que concretizam a estratégia de internacionalização e de
aumento das exportações nacionais e criou o Conselho para a Promoção da Internacionalização,
vindo a subsequente Resolução de Conselho de Ministros n.º 3/2010, de 19 de Janeiro, a concretizar
as competências e composição desta estrutura.
O potencial e a especificidade de internacionalização do sector agrícola, florestal, pescas e
industrias associadas pressupõe a criação de um grupo intra‐ministerial que permita aferir as
condições de contribuição sectoriais para o desenvolvimento sustentado da economia nacional.
Assim, por Despacho n.º 4742/2010 do Senhor Ministro da Agricultura, do Desenvolvimento Rural e
das Pescas, António Manuel Soares Serrano, foi constituído o Grupo de Trabalho para a promoção
da Internacionalização (GTI) , com o objectivo de propor um conjunto de estratégias e medidas de
apoio à internacionalização das empresas agrícolas e agro‐industriais, bem como das empresas que
operam no âmbito das fileiras florestais e das pescas, tendo em vista o aumento das exportações e
a melhoria do posicionamento nos mercados internacionais.
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O relatório, que agora apresentamos, foi precedido de uma consulta directa às entidades sectoriais,
da qual resultou um conjunto de contributos, que se anexam. Este relatório constitui a última etapa
do Grupo de Trabalho, encontrando‐se estruturado em cinco partes:
Uma primeira que inclui a caracterização da inserção do sector Agro‐alimentar, Florestal, Pescas e
do Turismo em Espaço Rural no Comércio Internacional desde 2000;
Na segunda parte, procedeu‐se a um levantamento dos instrumentos de incentivo e de restrição
de cariz sectorial.
Na terceira parte, continuou‐se o levantamento anterior centrando noutro tipo de limitações, as
barreiras alfandegárias e não alfandegárias impostas por países terceiros.
Uma quarta parte trata do diagnóstico e das tendências de casos de internacionalização que
exemplifiquem situações diversificadas face às capacidades e potencialidades de
internacionalização.
Por último, na quinta parte, apresenta‐se um conjunto de orientações, medidas e acções que
concretizam o objectivo definido de promoção da internacionalização dos sectores agrícola, floresta
e pescas e garanta a sua continuidade através da criação das condições para a sua
operacionalização.
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SUMÁRIO EXECUTIVO
Os sectores da Agricultura, das Florestas, das Pescas e do Turismo Rural estão a dar um importante
contributo para a internacionalização da economia portuguesa, que pode ser reforçado (capítulos 1
e 4).
Embora internacionalizar seja mais do que exportar, o comércio externo é a face mais visível do
processo. Os sectores em causa estão claramente expostos à concorrência mundial, apresentando
graus de abertura muito elevados. As suas exportações representam 13% do total da economia e a
vocação exportadora tem vindo a aumentar de modo acentuado. Contudo, há ainda um grande
potencial de crescimento que deve ser aproveitado, de modo a que nos aproximemos dos padrões
da maioria dos outros Estados Membros da UE em termos de orientação para os mercados externos
(cap. 1).
A diversidade de situações é muito ampla e dela se dão exemplos neste relatório: se há áreas para
as quais os mercados externos não têm representado uma opção, há igualmente produtos com
posição consolidada e com grande tradição, outros com desenvolvimento recente mas com grande
dinamismo internacional, onde se encontram produtos tradicionais, outros que vivem da inovação,
do aproveitamento de novas tendências do consumo mundial ou nichos de mercado, etc. (capítulo
4).
Se o caminho da internacionalização é fundamental para a economia portuguesa aumentar a
competitividade e a produtividade, também é necessário que os agentes do sector lhe reconheçam
benefícios. Dos contributos recebidos das associações, destacam‐se os seguintes: diversificação de
clientes, conferindo maior poder negocial; acesso a mercados com maior poder de compra e,
portanto, podendo pagar preços mais elevados; possibilidade de escoamento de produções
excedentárias face à procura interna (Anexo das Respostas ao Guia de Inquirição).
O processo de internacionalização requer apoio institucional e financeiro quando estão em causa
falhas de mercado – por exemplo, risco privado excessivo e elevadas externalidades positivas não
apropriáveis por quem as gera, como representa frequentemente a opção de desviar a oferta de
bens alimentares do mercado interno para o exterior – ou a produção de bens públicos – por
exemplo, marcas‐chapéu, promoção genérica, prospecção de mercados aberta, bases de dados,
negociações comerciais internacionais (cap. 3).
Do ponto de vista institucional, a AICEP, entidade pública de natureza empresarial vocacionada para
a globalização da economia portuguesa, é um parceiro fundamental neste processo.
No MADRP, os organismos, como o GPP, que têm por missão apoiar a definição das linhas
estratégicas e coordenar, acompanhar e avaliar a sua aplicação, deverão incluir esta temática nas
suas actividades e acompanhar, em permanência, o desenvolvimento das políticas e programas,
bem como avaliar os seus efeitos, elaborar estudos, divulgar os programas e medidas de política e
produzir informação estatística.
Sectorialmente, existem apoios financeiros (cap. 2), mobilizáveis para a internacionalização,
diversificados quanto à forma de intervenção (restituições à exportação, investimento material e
imaterial, promoção, benefícios fiscais, formação, etc.), dispersos por várias fontes de
financiamento (FEAGA, FEADER, FEDER, FSE, auxílios nacionais) e envolvendo vários instrumentos e
instituições (PRODER, PO do QREN, GPP, IFAP, AICEP, etc.). Há igualmente um conjunto de
restrições ao apoio directo à internacionalização que resultam, nomeadamente, de regras próprias
dos fundos comunitários (FEP, por exemplo) e de acordos internacionais (no âmbito da OMC, por
exemplo).
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A dispersão de instrumentos, alguns fora da tutela do MADRP, mas decisivos na promoção da
internacionalização sectorial, exige uma atenção especial em termos da sua compreensão e
coordenação e, em particular, de organização da informação necessária para o exercício das
funções de acompanhamento e avaliação de políticas, que não está disponível neste momento.
O conjunto de regras, restrições e repartições de responsabilidades (sobretudo entre o PRODER e a
Agenda Factores de Competitividade do QREN) nem sempre é claro, sobretudo para os potenciais
promotores. Tal facto, dificulta a operacionalização de projectos que não se confinam às fronteiras
estabelecidas por cada instrumento (por exemplo, projectos que contêm investimentos em factores
materiais e imateriais, produtos DOP e indiferenciados, países UE e países terceiros). Há ainda áreas
potencialmente exportadoras com acesso dificultado devido a elegibilidades não explicitadas, como
sejam as grandes empresas (só podem aceder ao POFC associadas a PME) ou os investimentos
imateriais de promotores agrícolas.
Estas dificuldades foram transmitidas pelas associações auscultadas (Anexo 1). Para além disso, as
associações referem como debilidades para o processo de internacionalização sectorial a falta de
organização/concentração da produção primária, a falta de escala das empresas, a reduzida
formação dos empresários, a situação periférica do país e a reduzida competitividade dos portos
nacionais, as barreiras não alfandegárias impostas por parceiros comerciais e, em certos casos, a
existência de uma economia “paralela”.
As necessidades transmitidas pelas associações face ao papel da administração pública na
promoção da internacionalização são, sobretudo, a dois níveis (Anexo das Respostas ao Guia de
Inquirição). Um primeiro nível relaciona‐se com a continuidade institucional desta temática no
MADRP, a representação institucional do sector e a produção e disponibilização de bases de dados e
de estudos sobre comércio internacional (estatísticas, barreiras, condições de acesso, etc.). O
segundo nível diz respeito a uma maior coordenação e simplificação dos instrumentos de apoio, a
sua adaptação às características e necessidades sectoriais e uma maior focagem no apoio à
internacionalização.
Face ao exposto, propõe‐se uma actuação em três áreas (cap. 5, fluxograma e cronograma):
organização do MADRP, em colaboração com MEID, MTSS e instituições públicas, no sentido de
fomentar a internacionalização sectorial de forma continuada; melhor coordenação e adaptação
dos instrumentos específicos existentes e focagem de apoios de espectro abrangente na
internacionalização sectorial; apoio a projectos embrionários ou em curso.
1) Modelo de organização da administração pública
Criar uma unidade no MADRP para a promoção da internacionalização sectorial com funções de
representar o MADRP nas estruturas ministeriais de internacionalização, colaborar com a AICEP, o
Turismo de Portugal e outras entidades públicas, emitir orientações, promover a monitorização das
medidas tomadas e de projectos apoiados, definir estudos e bases de dados a realizar, ter sítio na
internet, identificar e resolver problemas, providenciar aconselhamento ao sector privado,
coordenar grupos temáticos para a promoção da internacionalização a criar pelo MADRP e
identificar os seus participantes.
Criar grupos consultivos temáticos (Agricultura, Florestas, Pescas e Turismo Rural) para a
internacionalização sectorial, com representantes dos organismos do MADRP, AICEP e outras
entidades públicas, associações sectoriais, para propor áreas de trabalho a desenvolver, apresentar
projectos, partilhar experiências, identificar problemas e sugerir soluções.
Elaborar protocolos de colaboração do MADRP com entidades públicas, nomeadamente, com a
AICEP e o Turismo de Portugal, e outras entidades nacionais ou internacionais.
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Explicitar nos diplomas legais dos serviços do MADRP competências nesta área.
2) Acções no âmbito dos apoios financeiros actuais
Clarificar e melhorar a articulação entre instrumentos do FEADER e dos fundos estruturais (QREN),
bem como melhorar a comunicação com os agentes privados no sentido de explicar as opções e as
regras subjacentes às repartições existentes entre instrumentos de política.
Focar alguns instrumentos existentes nos Programas FEADER, FEDER, FSE e FEP de espectro
abrangente na promoção da internacionalização dos sectores da agricultura, floresta, pescas e
turismo rural.
Produzir estatísticas regulares sobre os projectos apresentados ao abrigo dos vários incentivos à
internacionalização.
3) Apoio institucional a projectos com relevância sectorial
Apoiar estratégias e projectos de internacionalização sub‐sectoriais, inclusive no domínio do
turismo rural (marcas‐chapéu, design, promoção, “opinion‐makers”, catálogos internacionais de
qualidade, participação em eventos no exterior, diplomacia económica, prospecção de mercados,
estudos), nomeadamente, através de associações com o sector privado.
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1. As actividades agrícolas,
florestais e das pescas
face à internacionalização
da economia portuguesa

As fileiras agrícolas, florestais e das pescas integram o sector dos bens transaccionáveis, prioritário
na re‐orientação produtiva considerada necessária para aumentar a produtividade, a
competitividade e o crescimento da economia portuguesa.
Estes sectores são, não só, transaccionáveis como se encontram já fortemente internacionalizados,
o que se pode verificar pelo respectivo grau de abertura1, muito superior ao do conjunto da
economia e, desde 2002, superior ao verificado para o da totalidade dos sectores de bens
transaccionáveis.
Gráfico 1: Grau de abertura (%)
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Fonte: GPP, a partir das Contas Nacionais (Base 2000), INE.
E – estimativa, ver nota metodológica.

Verifica‐se que, com excepção das indústrias florestais, as exportações têm crescido a um ritmo
superior, apesar das importações serem a componente com maior peso naquele indicador para a
generalidade das fileiras agrícolas, florestais e das pescas (quadros A1 e A2, anexo).

1

Grau de abertura =

MADRP/GPP

(IMP + EXP)
× 100
VAB
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Efectivamente, as exportações destes sectores, nos anos mais recentes, conheceram um dinamismo
assinalável, mesmo ligeiramente superior ao verificado para as exportações do conjunto da
economia2. Destacam‐se a Agricultura, a Silvicultura e as Indústrias Alimentares, Bebidas e Tabaco,
cujas exportações cresceram, entre 2000 e 2008, em média anual, 12,8%, 11% e 9,5%,
respectivamente.
O turismo em espaço rural (TER) tem também registado um aumento considerável, representando
as receitas provenientes do alojamento de turistas estrangeiros cerca de 20 milhões €, a que
acrescerão 36 milhões €.

Quadro 1: Valor das Exportações, preços correntes,
e respectivas taxas de crescimento média anual
2000

2001

2002

2003

187

252

288

296

2004

2005

2006

2007E

2008E

Taxa de
crescimento
média anual

381

381

418

491

12,8

milhões de euros

Agricultura

339

%

Pesca

82

80

88

84

100

90

106

123

124

5,3

IABT

1.666

1.707

1.860

1.901

1.999

2.252

2.577

3.099

3.434

9,5

59

78

70

92

103

108

105

132

135

10,9

IF

2.695

2.591

2.620

2.655

2.658

2.711

2.933

3.225

3.133

1,9

Complexo Agro
Florestal e Pescas

4.688

4.708

4.927

5.028

5.200

5.542

6.103

6.998

7.317

5,7

Economia

36.387

37.360

37.879

38.790

40.953

42.567

48.204

53.431

54.878

5,3

Silvicultura

Fonte: GPP, a partir das Contas Nacionais (Base 2000), INE.
E – estimativa, ver nota metodológica.

As exportações dos sectores agrícola, florestal e das pescas representam cerca de 13% das
exportações nacionais (quadro A3, anexo estatístico). Destacam‐se as Indústrias Alimentares,
Bebidas e Tabaco3 (IABT), que têm vindo a ganhar importância, representando, em 2008, mais de
6% das exportações totais e as Indústrias Florestais, tradicionalmente a primeira componente em
termos sectoriais, mas que têm vindo a perder alguma importância, valendo um pouco menos de
6% do total no mesmo ano.

As exportações nacionais apresentaram uma taxa de crescimento média anual, no período 2000 a 2008,
em valor, de 5,3%.
2

3 Estima‐se que cerca de 13% das exportações das Indústrias Alimentares, Bebidas e Tabaco são produtos ligados à indústria transformadora da pesca.
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Quadro 2: Representatividade das exportações (%)

Importância do CAF
e Pescas nas
exportações totais
CAF e Pescas
Agricultura
Pescas
IABT
Silvicultura
IF

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007E

2008E

12,9

12,6

13,0

13,0

12,7

13,0

12,7

12,9

13,1

100, 0
4,0
1,7
35,5
1,3
57,5

100, 0
5,3
1,7
36,3
1,7
55,0

100, 0
5,8
1,8
37,8
1,4
53,2

100, 0
5,9
1,7
37,8
1,8
52,8

100, 0
6,5
1,9
38,5
2,0
51,1

100, 0
6,9
1,6
40,6
1,9
48,9

100, 0
6,2
1,7
42,2
1,7
48,1

100, 0
6,0
1,8
44,3
1,9
46,1

100, 0
6,7
1,7
46,9
1,8
42,8

Fonte: GPP a partir das Contas Nacionais (Base 2000), INE.
E – estimativa, ver nota metodológica.

A orientação sectorial para o mercado externo tem aumentado em todos os sectores em análise,
acompanhando a tendência global da economia mas de modo ainda mais acentuado. Deste modo, o
conjunto dos sectores agro‐florestais e das pescas apresentou, nos anos mais recentes, uma
vocação exportadora superior à do conjunto dos bens transaccionáveis. A agricultura, apesar de um
crescimento acentuado, tem os valores mais baixos dos sectores em análise. Tal deve‐se, em certa
medida, à especificidade de parte dos produtos agrícolas que requerem algum grau de
transformação para serem exportados4.

Quadro 3: Orientação exportadora5 (%)
2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007E

2008E

Agricultura

3,1

3,9

4,6

4,8

5,2

6,2

6,1

6,8

7,7

Pesca

16,1

14,9

15,6

14,4

17,3

15,5

18,5

19,8

nd

IABT

14,5

14,0

15,2

15,6

15,9

17,7

19,8

22,4

23,8

Silvicultura

6,3

10,3

8,8

12,2

14,3

14,5

14,3

18,1

nd

IF

33,6

32,6

33,7

33,9

33,8

33,9

35,6

38,3

37,6

Fonte: GPP a partir das Contas Nacionais (Base 2000), INE.
E – estimativa, ver nota metodológica.

Em 2006, segundo estimativas do GPP, as exportações das IABT incorporam 20% de bens agrícolas
nacionais, o que corresponde a cerca de 8% da produção agrícola. O que significa que, em 2006, a
orientação exportadora directa e indirecta seria de, aproximadamente, 14%, o que compara com os 6%
deste indicador em sentido estrito. A substituição de importações agrícolas por produção nacional é,
portanto, uma maneira de aumentar a orientação exportadora da agricultura, em sentido lato.
4

5

Orientação exportadora =

MADRP/GPP

Exportações
× 100 .
Pr odução
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Quadro 4: Relação entre as exportações e o VAB (%)
2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007E

2008E

Agricultura

6,5

8,3

10,2

10,4

11,4

14,4

13,8

19,5

23,8

Pesca

22,9

21,6

22,4

21,0

25,8

24,1

28,9

31,2

28,7

IABT

66,3

62,3

63,7

63,0

65,2

73,1

82,3

93,2

99,2

Silvicultura

7,4

12,1

10,2

14,1

16,6

17,2

16,9

21,1

nd

102,4

100,7

101,4

104,4

104,3

103,6

107,5

115,6

113,6

51,1

50,3

52,4

53,1

54,2

59,3

63,5

75,4

nd

54,9

53,5

53,0

53,7

54,9

56,3

61,2

64,5

64,4

IF
Complexo Agro
Florestal e Pescas
Transaccionáveis

Fonte: GPP a partir das Contas Nacionais ( Base 2000), INE.
E – estimativa, ver nota metodológica.

Embora esta dinâmica exportadora seja assinalável, comparando com a UE, verificam‐se valores
muito inferiores aos da maioria dos outros Estados Membros, com excepção do caso das indústrias
florestais. O rácio Exportações/VAB é particularmente reduzido em termos comparativos nos
sectores primários, com destaque para o caso da agricultura.
Quadro 5 : Relação entre as exportações e o VAB nos Estados‐Membros da UE em 2006 (%)

Agricultura
Chipre
Holanda
Luxemburgo***
Bégica**
Dinamarca
Lituania
Hungria
Répública Checa
Espanha
Alemanha
Eslováquia
Filândia
França
Estónia
Irlanda
Suécia
Austria
Grécia
Bulgária**
Itália
Polónia
Eslóvenia
Reino Unido****
Portugal
Letónia**
Malta*
Roménia

Pesca
nd
166,1
115,7
106,1
78,7
51,0
43,1
42,9
42,5
39,3
37,7
35,4
34,4
32,0
28,4
27,5
22,8
21,2
19,8
16,4
16,3
16,1
13,9
13,8
12,0
10,8
6,3

Chipre
Suécia
Holanda
Dinamarca
Répública Checa
Estónia
Bégica**
Letónia**
Irlanda
Alemanha
Reino Unido****
Polónia
Eslováquia
Malta*
Grécia
França
Eslóvenia
Espanha
Portugal
Lituania
Austria
Hungria
Itália
Filândia
Bulgária**
Luxemburgo***
Roménia

Silvicultura
nd
1116,2
312,1
224,9
222,3
185,9
146,5
137,0
124,5
118,3
103,1
84,0
83,0
65,3
54,4
39,7
39,6
37,8
28,9
26,0
23,2
20,4
15,4
9,4
8,5
0,0
0,0

Chipre
Holanda
Luxemburgo***
Letónia**
Dinamarca
Bégica**
Estónia
Austria
Hungria
Bulgária**
Lituania
Eslováquia
Alemanha
Itália
Répública Checa
Eslóvenia
Portugal
Grécia
Polónia
Irlanda
Reino Unido****
França
Roménia
Suécia
Espanha
Filândia
Malta*

IABT
nd
623,9
222,7
105,4
101,6
91,8
73,4
73,2
61,8
53,5
48,3
29,5
29,4
28,2
25,8
24,9
16,9
14,0
13,0
12,6
10,6
9,8
6,5
6,0
5,5
2,4

Luxemburgo***
Chipre
Holanda
Bégica**
Dinamarca
Irlanda
Estónia
Lituania
Austria
Eslováquia
Hungria
Malta*
França
Répública Checa
Letónia**
Alemanha
Eslóvenia
Polónia
Espanha
Portugal
Suécia
Itália
Bulgária**
Filândia
Reino Unido****
Grécia
Roménia

nd
nd
280,2
280,0
260,8
233,5
182,9
163,8
135,0
129,2
125,4
124,2
114,3
109,9
103,1
102,9
95,5
90,7
84,9
82,3
79,8
77,6
74,6
46,1
45,9
44,0
6,2

*2001, **2004, ***2008; ****2003

Fonte: GPP, a partir de Eurostat.
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Quadro 5: Relação entre as exportações e o VAB nos Estados‐Membros da UE em 2006 (%) – cont.

IF
Chipre
Luxemburgo***
Irlanda
Letónia**
Estónia
Filândia
Bégica**
Suécia
Austria
Eslóvenia
Eslováquia
Répública Checa
Hungria
Lituania
Portugal
Polónia
Bulgária**
Alemanha
Holanda
Malta*
Roménia
Dinamarca
França
Itália
Espanha
Reino Unido****
Grécia

nd
nd
263,6
234,7
231,3
177,0
170,8
167,3
158,5
156,9
153,9
133,3
110,1
108,5
107,5
106,0
104,8
103,0
90,7
89,0
65,2
63,3
58,5
40,7
37,1
25,7
20,5

Complexo agro‐florestal e
pescas
Chipre
nd
Luxemburgo***
nd
Bégica**
207,8
Irlanda
205,9
Holanda
191,6
Dinamarca
157,8
Estónia
156,8
Letónia**
126,5
Suécia
114,7
Austria
112,8
Filândia
110,9
Lituania
103,9
Eslováquia
97,6
Répública Checa
93,7
Alemanha
90,9
Eslóvenia
89,7
Hungria
81,0
Malta*
78,4
França
67,1
Portugal
63,5
Polónia
60,3
Espanha
53,2
Itália
43,4
Bulgária**
38,3
Reino Unido****
32,1
Grécia
31,8
Roménia
12,8

Economia
Chipre
Luxemburgo***
Eslováquia
Malta*
Bégica**
Irlanda
Répública Checa
Hungria
Holanda
Estónia
Eslóvenia
Lituania
Austria
Suécia
Dinamarca
Filândia
Alemanha
Letónia**
Bulgária**
Polónia
Roménia
Portugal
Itália
França
Reino Unido****
Espanha
Grécia

nd
181,3
93,6
93,3
91,8
91,3
89,1
86,5
80,7
76,1
71,5
65,4
57,9
56,2
55,7
51,6
49,2
48,3
42,0
40,3
37,7
32,0
29,0
28,0
26,1
25,3
19,4

*2001, **2004, ***2008; ****2003

Fonte: GPP, a partir de Eurostat.

Em 2008, as exportações agro‐alimentares assentaram principalmente nas fileiras estratégicas do
vinho, dos hortícolas e frutícolas e do azeite, para além do tabaco e do leite e lacticínios.
Relativamente aos produtos Florestais as exportações são mais significativas na fileira da pasta e do
papel, na dos painéis de madeira, fibra e partículas e na fileira da cortiça, nomeadamente na rolha.
Figura 1: Estrutura das Exportações
Agro‐alimentares e Pesca

Florestais

Vinho
14%
Outros
34%

Pasta de Madeira
8%

Tabaco
9%

Outros
1%
Papel e cartão, obras de
pasta de celulose, de
papel e cartão
39%

Madeira e Carvão
24%

Lacticínios
6%

Pesca
13%

Conservas Horto‐
Frutícolas
6%
Frutos
5%
Gorduras e óleos Azeite Hortícolas
5%
3%
(s/azeite)
6%

Cortiça
28%

Fonte: GPP, a partir das Estatística do Comércio Internacional INE.
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No que refere a produtos relacionados com a pesca, existe uma interessante quota de colocação de
produtos em mercados externos, com especial destaque para as conservas (sardinha e atum) e,
mais recentemente de bacalhau salgado seco e de demolhado ultracongelado.

Quadro 6: Exportações de produtos de pesca
2006

PEIXE FRESCO ou REFRIGERADO
PEIXE CONGELADO, excepto filete
PEIXE SECO, SALGADO OU FUMADO
CRUSTÁCEOS vivos, frescos ou
MOLUSCOS vivos, frescos ou refrigerados
CONSERVAS e SEMI‐CONSERVAS
Total dos Produtos da Pesca
UE27
Países Terceiros

2007

M€

%

M€

%

72,8
63,8
84,2
47,4
40,6
110,7

17,4
15,2
20,1
11,3
9,7
26,4

62,3
70,8
73,1
68,5
47,6
115,8

16,6
18,8
19,4
18,2
12,7
30,8

419
338
81

100,0
80,7
24,0

376
353
23

100,0
93,9
6,5

Fonte: DGPA, a partir de Estatísticas da Pesca 2008.

Em 2008, Espanha foi o principal destino das exportações do Complexo Agro‐Florestal, quer Agro‐
Alimentares, quer Florestais, com respectivamente 31% e 28% das exportações totais, seguida da
França, 9% e 11%, respectivamente. No território extra – UE, Angola foi o principal importador de
produtos Agro‐alimentares nacionais (12%) e os EUA de produtos florestais (5%). Relativamente aos
produtos de pesca, a União Europeia é o principal destino, absorvendo cerca de 85% das
quantidades e 90% do valor dos produtos da pesca colocados no exterior. A Espanha é o principal
parceiro, com a França e o Reino Unido a serem os principais mercados para a conserva, e o Brasil
para o salgado e para o demolhado.
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Nota Metodológica
1. O Complexo Agro‐Florestal e Pescas inclui os seguintes ramos das Contas Nacionais (Base 2000):
•
•
•
•
•

Agricultura: ramo 01 (Agricultura, Produção Animal e Caça)
Pescas: ramo 05 (pescas e aqualcultura)
IABT ‐ Indústrias Alimentares, Bebidas e Tabaco: ramo 15 (Indústrias Alimentares e das Bebidas)
e ramo 16 (Indústria do Tabaco)
Silvicultura: ramo 02 (Silvicultura e Exploração Florestal)
IF ‐ Indústrias Florestais: ramo 20 (Indústrias da Madeira e da Cortiça), ramo 21 (Fabricação de
Pasta, de Papel e de Cartão) e ramo 22 (Edição, impressão; reprodução de suportes gravados)

2. Estimativas:
Importações e Exportações, projecções a partir de:
• Complexo Agro‐Florestal e pescas, dados declarados (NC e CAE, INE) convertidos na NCN
• Transacionáveis, taxa de crescimento da economia
Produção e VAB, projecções a partir de:
•
•
•
•

MADRP/GPP

Agricultura ‐ Contas Económicas da Agricultura (base 2000), INE
Silvicultura (2007) ‐ Estatísticas Agrícolas, INE
Pesca, (apenas Produção ‐ 2007) ‐ Estatística da Pesca, INE
IAA e IF ‐ Índices de Produção Industrial (IPP) e Índices de Preços da Produção Industrial (IPPI),
INE.
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2. Incentivos e restrições
à Internacionalização

Os instrumentos de apoio financeiro que podem ser mobilizados para estimular a
internacionalização dos sectores da agricultura, da floresta 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.
Os instrumentos incluídos nos programas co‐financiados do período 2007‐13 estão organizados e
repartidos de forma diferente do que ocorria no período 2000‐2006, ganhando importância os
instrumentos que estão fora dos programas da agricultura e das pescas, nomeadamente, no que
respeita à transformação e comercialização. Assim, a articulação entre o MEI e o MADRP mostra‐se
fundamental no que toca à promoção do sector primário com a restante cadeia de valor.
Na implementação dos actuais instrumentos, é necessária uma articulação estreita, tendo sido
criados procedimentos que asseguram a existência de complementaridade – Protocolos de
Articulação. Os protocolos visam criar condições para uma correcta coordenação na orientação e
análise dos projectos.
No PRODER, resultante da regulamentação do FEADER, os apoios direccionados à promoção da
internacionalização dos produtos agro‐alimentares e florestais através de investimento em factores
intangíveis de competitividade, nomeadamente, através da realização de estudos estratégicos e de
marketing, estão 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, 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 – Agenda Factores de Competitividade projectos agro‐alimentares e da
indústria florestal 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, da mesma Agenda, e ainda, no âmbito da formação, o
programa do FSE (POPH).
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ACÇÕES DE

Azeite ‐ Países membros dessa organização e

PROMOÇÃO

Países Terceiros

Conselho Oleícola Internacional (COI)

ACÇÕES DE

Frutos e Hortícolas, Lacticínios, Vinhos, Carnes, ,

Iniciativa Comunitária ‐ Regulamento

INFORMAÇÃO E

Azeite e azeitonas, Produtos DOP, IGP, ETG e

(CE) n.º 3/2008, do Conselho

PROMOÇÃO E

BIO, Linho Têxtil e Produtos transformados à

OUTROS FACTORES

base de cereais – Mercado Interno da UE e

INTANGÍVEIS DE

Países Terceiros

COMPETITIVIDADE

Arroz ‐ Países Terceiros
Mel e Óleos de sementes ‐ Mercado Interno da
UE
Produtos de Qualidade Certificada DOP e IGP,

PRODER ‐ Acção 1.4.2

Produtos Biológicos e Produtos que respeitam o
método de protecção da produção agrícola –
Mercado Interno da UE
Empresas, entidades públicas e associações que

QREN – POFC e PO Regionais ‐ Sistema

representam PME – Mercado Global

de

Incentivos

Qualificação

e

Internacionalização das PME
Entidades

privadas

sem

fins

lucrativos

e

entidades públicas que representam sectores,

QREN – POFC e PO Regionais ‐ SIAC ‐
Sistemas de Apoio a Acções Colectivas

regiões e actividades ‐ Mercado Interno e
Externo
APOIOS AO
INVESTIMENTO E
PROMOÇÃO
BENEFÍCIOS FISCAIS
CONTRATUALIZADOS

Produtos da pesca

PROMAR e FEP

Empresas ‐ Mercados internacionais

QREN – POFC e PO Regionais ‐ Sistema
de Incentivos Inovação

Empresas portuguesas ‐ Crédito de imposto.

Dec‐Lei nº 249 e 250/2009; Portaria nº
1452/2009 e Despacho nº 1005/2010.

Por outro lado, no que respeita aos regimes específicos de incentivo e às suas limitações
regulamentares, importa assegurar e clarificar, junto dos promotores, que 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).

2.1 ACÇÕES DE PROMOÇÃO PARA INTERNACIONALIZAÇÃO
Para além dos apoios específicos que são concedidos para acções de informação e promoção de
vinho, ao abrigo da OCM respectiva, e dos apoios que estão previstos no âmbito do PRODER e
PROMAR, existe no dispositivo Regulamentar comunitário, um mecanismo transversal de apoio
comunitário a acções de informação e promoção, consubstanciado no Regulamento (CE) n.º 3/2008,
do Conselho.
Este Regulamento veio substituir os Regulamentos (CE) n.º 2826/2000 e (CE) n.º 2702/1999 que
apoiavam a informação e promoção no mercado da UE (mercado interno) e em países terceiros,
respectivamente, agregando, assim, essas duas vertentes no mesmo acto jurídico e dando
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continuidade a medidas com mais de 10 anos de prática e que a Comissão reputa terem
apresentado resultados bastante positivos.
Estas medidas cobrem uma longa lista que inclui a quase generalidade dos produtos agrícolas:
Frutos e Hortícolas, Lacticínios, Vinhos, Carnes, Mel e Óleos de sementes (ambos apenas mercado
interno), Azeite e azeitonas, Produtos DOP, IGP, ETG e BIO, Linho Têxtil e Produtos transformados à
base de cereais e arroz (apenas países terceiros).
Podem ser beneficiárias as Organizações profissionais ou interprofissionais representativas do
sector ou sectores em causa, sendo financiáveis acções de relações públicas, promoção e
publicidade, acções de informação, participação em manifestações, feiras e exposições de
importância nacional e comunitária ou internacional e estudos.
Os temas das acções podem incidir sobre as DOP, IGP ou ETG, sobre os métodos de produção BIO,
sobre os sistemas de produção agrícola que asseguram a rastreabilidade dos produtos e da sua
rotulagem e, ainda, sobre a qualidade e a segurança dos alimentos e os aspectos nutritivos e
sanitários dos produtos. Não podem incluir referências a marcas, devendo qualquer referência
relativa à origem ser secundária relativamente à mensagem principal transmitida pela campanha.
Na generalidade dos casos a participação financeira é assegurada em 50% pela Comunidade
europeia, 20% pelo Estado Membro e 30% pelas Organizações profissionais. Está previsto um
orçamento anual de um milhão de euros (Despacho conjunto nº 209‐A/2002, do MF e MADRP).
Uma análise retrospectiva desta medida indica o sector do Vinho como o principal beneficiário. Em
países terceiros, com excepção de um programa de Pêra Rocha e de outro multi‐produtos
apresentado pela FIPA, todas as candidaturas foram relativas ao Vinho, em três casos associando
outros produtos (queijo, presunto, azeite e frutas). Uma destas candidaturas
(IVDP+Parma+Reggiano) associou vinhos nacionais a produtos italianos, para promoção no mercado
japonês. No mercado interno tendo havido uma preponderância do vinho, houve uma maior
repartição entre sectores. A este nível são de salientar, pela sua envergadura, dois programas em
curso: um de 6 milhões €, do IVDP, para promoção de vinho, queijo e presunto no Reino Unido, e
outro, recente, de 5 milhões €, da FENALAC, para promoção de leite em Portugal.

SECTOR DO AZEITE
Especificamente para o sector do Azeite, interessa referir o apoio que o Conselho Oleícola
Internacional (COI) concede a candidaturas individuais para participação em feiras e realização de
materiais de promoção. Estas candidaturas são feitas directamente no COI, que as financia em 50%
(sendo o restante coberto pelo proponente) e têm como mercados alvo os mercados dos países
membros dessa organização e os mercados de países terceiros.

SECTOR VITIVINÍCOLA
O vinho é o sector em que a promoção assumiu desde cedo maior importância. O apoio à
competitividade do sector vitivinícola nacional, através da promoção genérica dos produtos vínicos,
no território nacional e da União Europeia e também em países terceiros, tem vindo a ser
financiado por fundos públicos resultantes de parte do produto da taxa cobrada nos termos do
Decreto‐Lei n.º 119/97, de 15 de Maio.
Com a reforma da Organização Comum do Mercado do Sector Vitivinícola (Reg(CE) nº 479/2008, do
Conselho), foi estabelecido, para o período de 2009 ‐2013, um regime de apoio à promoção de
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vinhos em mercados de países terceiros. Também está contemplada a promoção do vinho e
produtos vínicos no mercado interno (mercado UE).
Com a publicação da Portaria n.º 744/2009 de 13 de Julho foi estabelecido o Regulamento do Apoio
à Promoção do Vinho e Produtos Vínicos no Mercado Interno, que constitui um instrumento de
coordenação e supervisão das acções de promoção financiadas por recursos públicos, enquanto
competência atribuída ao Instituto da Vinha e do Vinho, I. P., nos termos do n.º 1 do artigo 3.º do
Decreto ‐Lei n.º 46/2007, de 27 de Fevereiro.
O apoio à promoção em países terceiros destina‐se a vinhos com Denominação de Origem, com
Indicação Geográfica ou indicação de casta e admite as menção a marcas. Nestes casos a UE
comparticipa 50% das despesas e é dado um apoio nacional no limite de 30%.
No mercado da UE o apoio destina‐se a vinhos ou produtos vínicos de origem nacional, em
promoções genéricas, e neste caso, o apoio é de 100% das despesas elegíveis.

PRODUTOS DE QUALIDADE CERTIFICADA
De acordo com o artigo 33º do Regulamento (CE) n.º 1698/2005 (Apoio ao desenvolvimento rural
pelo Fundo Europeu Agrícola de Desenvolvimento Rural ‐ FEADER), relativo às "Actividades de
informação e de promoção", o apoio aos agrupamentos de produtores para actividades de
informação e de promoção de produtos abrangidos por regimes de qualidade dos alimentos incide
em produtos abrangidos pelo apoio aos regimes de qualidade incluídos em regimes comunitários de
qualidade dos alimentos ou a regimes reconhecidos pelos Estados‐Membros.
A Acção 1.4.2 enquadra‐se no referido artigo do Regulamento e a sua aplicação é regulamentada
pela Portaria nº 346/2009, de 3 de Abril, destina‐se à promoção, sem referência notória a marcas,
no mercado interno da UE, de produtos para os quais tenha sido atribuído registo comunitário de
protecção DOP e ETG, Produtos Biológicos e Produtos que respeitam o método de protecção da
produção agrícola‐ Produção integrada (PRODI). Podem candidatar‐se a esta acção os
Agrupamentos de produtores, a título individual ou em parceria.
O apoio é atribuído sob a forma de subsídio não reembolsável e os níveis máximos são definidos no
Anexo II da Portaria 346/09 (Entre 50 e 70% das despesas elegíveis, havendo limites máximos de
500 mil euros para apoios de 50 e 60% e de 750 mil euros para apoios de 70%).
No concurso aberto para a apresentação de pedidos de apoio no âmbito desta Acção foram
aprovados 13 projectos que totalizam um investimento de 6,2 milhões de euros, dos quais 834 000
euros (13%) respeitam a investimentos ligados à internacionalização.
Relativamente ao tipo de produtos a que respeita o investimento ligado à internacionalização, de
salientar que 4 são de carne (DOP/IGP/MPB) maioritariamente bovina, 1 de fruta DOP, 1 de queijo
DOP, 2 diversos MPB e 1 de ovos IGP.
São elegíveis, no âmbito desta acção, um conjunto de acções ou despesas imateriais como elegíveis,
tais como, estudos ou pesquisas de mercado; elaboração e implementação de planos de
comercialização ou marketing‐mix; estudos de controlo e avaliação da implementação do plano de
acção; estudos de caracterização da especificidade e qualidade do produto e elaboração de
estratégias de adequação ao mercado; serviços de assessoria e consultoria especializada; serviços
de design; serviços de concepção e produção de material informativo e promocional sobre as
características específicas dos produtos em questão; serviços de concepção e realização de
informação e publicidade em meios de comunicação social; custos com suportes físicos e virtuais;
custos de participação em feiras, certames e concursos nacionais e internacionais.
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SECTOR DA PESCA
Especificamente para o sector da Pesca, importa realçar o regime de apoio aos investimentos
dirigidos para o Desenvolvimento de Novos Mercados e Campanhas Promocionais (cujo
Regulamento foi aprovado pela Portaria n.º 719‐B/2008, de 31 de Julho), no âmbito do Programa
Operacional Pesca 2007‐2013 (PROMAR), no quadro do Fundo Europeu das Pescas (FEP). São
susceptíveis de apoio projectos de investimento que visem:
o

Promoção do fornecimento ao mercado de espécies excedentárias ou subexploradas que sejam
normalmente rejeitadas ou que não tenham interesse comercial;

o

Promoção de produtos reconhecidos nos termos do Regulamento (CE) n.º 510/2006, do
Conselho, de 20 de Março;

o

Certificação da qualidade, incluindo a criação de rótulos e a certificação de produtos capturados
ou provenientes da aquicultura praticada através de métodos respeitadores do ambiente;

o

Campanhas de informação e de sensibilização aos consumidores, pescadores e empresários do
sector para incentivar uma consciência e perspectiva crítica relativamente a aspectos de saúde
pública, qualidade, ambientais e de sustentabilidade dos recursos da pesca;

o

Promoção da execução de uma política de qualidade dos produtos da pesca e da aquicultura;

o

Realização de campanhas, nomeadamente organização e participação em feiras, salões e
exposições regionais, nacionais ou transnacionais de promoção dos produtos da pesca e da
aquicultura;

o

Realização de campanhas, nomeadamente conferências, seminários ou colóquios, destinadas a
melhorar a imagem e a divulgação dos produtos da pesca e da aquicultura e, em geral, do
sector da pesca;

o

Realização de missões de estudo ou comerciais, regionais, nacionais e transnacionais;

o

Realização de estudos de mercado.

As empresas ligadas à indústria dos produtos da pesca e da aquicultura têm, ainda, a possibilidade
de se candidatar a apoios aos investimentos nos domínios da transformação e da comercialização
dos produtos da pesca e da aquicultura (cujo Regulamento foi aprovado pela Portaria n.º 424‐
C/2008, de 13 de Junho, na redacção dada pela Portaria n.º 619/2009, de 8 de Junho), no âmbito do
Programa Operacional Pesca 2007‐2013 (PROMAR), no quadro do Fundo Europeu das Pescas (FEP).
São apoiados investimentos que tenham por objecto:
o

Reforçar a capacidade competitiva e concorrencial do sector da transformação e da
comercialização de produtos da pesca e da aquicultura, com efeito sócio‐económico duradouro
e sustentável;

o

Apoiar o desenvolvimento de factores de competitividade, nomeadamente a qualificação dos
recursos humanos, a inovação e a qualidade dos produtos;

o

Diversificar e valorizar a produção da indústria, através de novos produtos ou embalagens e
métodos de comercialização;

o

Melhorar a participação dos produtos da pesca e da aquicultura nos mercados externos;

o

Melhorar a utilização das espécies, subprodutos e desperdícios ainda pouco aproveitados;

o

Incentivar os investimentos com efeitos positivos sobre o ambiente.

o

Apesar da tipologia de projectos enquadráveis estar orientada, genericamente, para
investimentos em estruturas, equipamentos e sistemas, os projectos estrategicamente mais
valorizados são os que integram vertentes: Ambiental; Processamento de produtos tradicionais;
Diversificação da oferta; Dinamização das exportações; Criação de postos de trabalho;
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o

Verticalização ou concentração da fileira da pesca.

2.2 LIMITAÇÕES NO ÂMBITO DE REGIME DE INCENTIVOS ESPECÍFICOS DO
FUNDO EUROPEU AGRÍCOLA DE DESENVOLVIMENTO RURAL (FEADER)
E DO FUNDO EUROPEU PARA AS PESCAS (FEP) E ARTICULAÇÃO COM O
FEDER
FUNDO EUROPEU AGRÍCOLA DE DESENVOLVIMENTO RURAL (FEADER)
De acordo com a alínea b) do n.º1 do artigo 28º do regulamento (CE) n.º 1698/2005, o apoio ao
aumento do valor dos produtos agrícolas e florestais, componente 2 da Acção 1.1.1 e a medida 1.2
do PRODER, é concedido para investimentos corpóreos e/ou incorpóreos que incidam na
transformação e/ou comercialização de produtos abrangidos pelo anexo I do Tratado.
No caso destes investimentos as despesas elegíveis estão limitadas, nos termos do n.º2 do artigo
55º do Regulamento (CE) n.º 1974/2006:
a) À construção, aquisição, incluindo a locação financeira ou melhoramento de bens imóveis;
b) À compra ou locação‐compra de novas máquinas e equipamentos,incluindo programas
informáticos, até ao valor de mercado do bem. Outros custos relacionados com o contrato de
locação financeira, como a margem do locador, os custos do refinanciamento dos juros, as despesas
gerais e os prémios de seguro, não constituem despesas elegíveis;
c) Aos custos gerais relacionados com as despesas indicadas nas alíneas a) e b), como honorários de
arquitectos, engenheiros e consultores e despesas com estudos de viabilidade e aquisição de
patentes e licenças.
O n.º3 do mesmo artigo determina que a concessão à taxa máxima deste apoio é limitada às micro,
pequenas e médias empresas na acepção da Recomendação 2003/361/CE da Comissão e que a
intensidade máxima da ajuda é reduzida para metade no caso de empresas não abrangidas pelo n.o
1 do artigo 2.o da referida recomendação que empreguem menos de 750 pessoas ou cujo volume
de negócios seja inferior a 200 milhões de euros.
De acordo com o artigo 33º do dito Regulamento (CE) n.º 1698/2005, relativo às "Actividades de
informação e de promoção" o apoio destina‐se aos agrupamentos de produtores para actividades
de informação e de promoção de produtos abrangidos por regimes de qualidade dos alimentos
incluídos em regimes comunitários de qualidade dos alimentos ou a regimes reconhecidos pelos
Estados‐‐Membros.
Tendo em conta a base regulamentar apresentada, o apoio à promoção de produtos agrícolas no
âmbito do PRODER está limitada aos produtos de qualidade (a já referida Acção 1.4.2 "Informação e
promoção de produtos de qualidade") com exclusão do vinho, cuja promoção é financiada no
âmbito de outros Fundos (FEAGA e FEDER).

FUNDO EUROPEU PARA AS PESCAS (FEP)
O Fundo Europeu das Pescas (FEP) ‐ aprovado pelo Regulamento (CE) 1198/2006 do Conselho de 27
de Julho – inviabiliza as operações que visem marcas comerciais ou que façam referência a um país
ou zona geográfica específica, excepto nos casos dos produtos reconhecidos nos termos do
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Regulamento (CE) n.º 510/2006, do Conselho, de 20 de Março, relativo à protecção das indicações
geográficas e denominações de origem dos produtos agrícolas e dos géneros alimentícios.
Tais impedimentos são tidos em conta para efeitos de elegibilidade dos investimentos em projectos
candidatos ao Regime de Apoio aos Investimentos nos Domínios do Desenvolvimento de Novos
Mercados e Campanhas Promocionais, tornando a medida pouco atractiva para os industriais do
sector da Pesca.
Por outro lado, o Regime de Apoio aos Investimentos nos Domínios da Transformação e
Comercialização dos Produtos da Pesca e da Aquicultura, basicamente utilizado pelos industriais,
não constitui alternativa, senão de forma remota, para fomentar a internacionalização das
empresas.
Acresce que os industriais dos produtos da pesca e da aquicultura interessados em investir em
acções de internacionalização das suas empresas, vêem vedado o acesso aos incentivos previstos no
Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER).
Efectivamente, tendo em consideração o enquadramento nacional de sistemas de incentivos ao
investimento nas empresas, previsto no Quadro de Referência Estratégico Nacional (QREN),
aplicáveis no território do continente durante o período de 2007 a 2013, aprovado pelo Decreto‐Lei
n.º 287/2007, de 17 de Agosto, são abrangidos “…todos os sistemas de incentivos ao investimento
nas empresas, independentemente de beneficiarem ou não de co‐financiamento comunitário, com
excepção …dos regimes de incentivos específicos orientados para os investimentos apoiáveis pelo
Fundo Europeu Agrícola de Desenvolvimento Rural (FEADER) e pelo Fundo Europeu para as Pescas
(FEP).”

IMPLICAÇÕES DO ACTUAL MODELO DE ARTICULAÇÃO FEADER/FEDER E FEP/
FEDER
O Enquadramento Nacional dos Sistemas de Incentivos ao investimento das empresas, previsto no
Quadro de Referência Estratégico Nacional (QREN), aplicáveis no território do continente durante o
período de 2007 a 2013, aprovado pelo Decreto‐Lei n.º 287/2007, de 17 de Agosto e alterado pelo
Decreto‐Lei n.º 65/2009, de 20 de Março (em primeiro anexo) que procedeu à sua republicação,
abrange “…todos os sistemas de incentivos ao investimento nas empresas, independentemente de
beneficiarem ou não de co‐financiamento comunitário, com excepção …dos regimes de incentivos
específicos orientados para os investimentos apoiáveis pelo Fundo Europeu Agrícola de
Desenvolvimento Rural (FEADER) e pelo Fundo Europeu para as Pescas (FEP).”

NECESSIDADES ADICIONAIS DE ARTICULAÇÃO
A necessidade de separação dos campos de intervenção dos Fundos FEADER e FEDER originou o
Protocolo de articulação FEADER e FEDER que estabelece a delimitação do campo de intervenção
daqueles Fundos no âmbito dos apoios às actividades de primeira transformação e de
comercialização por grosso de produtos agrícolas, e no domínio do Turismo em Espaço Rural.
Persistem no entanto algumas questões que têm que ser analisadas, nomeadamente, as questões,
colocadas pela AICEP, relacionadas com o campo de intervenção:
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Campo de Intervenção FEADER
Informação, promoção específica e iniciativas de internacionalização no mercado interno da UE, de
produtos alimentares abrangidos por regimes de qualidade reconhecidos pela União Europeia, da
iniciativa de agrupamentos de produtores, com excepção do vinho.
Campo de Intervenção FEDER
“Independentemente da dimensão da empresa, os projectos que envolvam exclusivamente
investimentos em factores dinâmicos de competitividade referentes a actividades constantes do
Anexo A ao Protocolo e os projectos que não estejam abrangidos pela alínea c) do Ponto 1.1 podem
ser enquadrados no âmbito do SI Qualificação e Internacionalização de PME e do SI I&DT do QREN.
”
Importa clarificar o enquadramento dos projectos de promoção no FEDER, no FEADER e, no caso do
vinho, no FEAGA, nomeadamente, no que respeita ao tipo de produto (certificado ou misto), tipo
de promotor (individual ou colectivo), dimensão da empresa (PME ou não PME), mercado de
destino (Comunitário ou Países Terceiros) e tipo de investimento (material ou imaterial), o que
passa por uma efectiva articulação entre a autoridade de gestão do Programas Operacionais de
Agenda Factores de Competitividade, a autoridade de Gestão do PRODER e o MADRP (IVV).
Por outro lado, a necessidade de separação dos campos de intervenção dos Fundos FEP e FEDER
poderá passar pela celebração de um Protocolo de Articulação destes fundos, visando o
enquadramento dos projectos de internacionalização das empresas do sector das pescas, podendo,
eventualmente, identificar‐se o enquadramento dessas empresas através das seguintes CAE
(conforme CAE Rev 3 aprovada pelo Decreto‐Lei n.º 381/2007, de 14 de Novembro), na medida em
que tem sido vedado o acesso aos incentivos previstos no Fundo Europeu de Desenvolvimento
Regional (FEDER), aos industriais dos produtos da pesca e da aquicultura interessados em investir
em acções de internacionalização das suas empresas.
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3. Barreiras

As limitações impostas por países terceiros são fundamentalmente de dois tipos, barreiras
alfandegárias (direitos aduaneiros), de redução progressiva, e as barreiras não alfandegárias. As
barreiras não alfandegárias verificam‐se sistematicamente nos mercados de países emergentes,
embora existam noutros países (Austrália, Canadá, EUA, Israel, Japão, México, etc.). A UE tem vindo
a adoptar diversos instrumentos de facilitação do comércio, com o mesmo objectivo: facilitar o
acesso aos mercados para os exportadores europeus e eliminar os entraves ao comércio
identificados.
A aplicação destas medidas ao sector agro‐alimentar e florestal, através de uma abordagem
concertada entre o MADRP e os seus diversos serviços, o Ministério dos Negócios Estrangeiros
(MNE), o Ministério da Economia e Inovação (MEI) e os representantes dos operadores, tem
permitido fazer um levantamento das barreiras sentidas pelos exportadores portugueses do sector
agro‐alimentar e concertar acções para a sua resolução.

3.1 BARREIRAS TARIFÁRIAS
As exportações para países terceiros estão, em regra, sujeitas ao pagamento de direitos de
importação que variam consoante o país de destino. Com base em dados de 2001, verifica‐se que
de entre os países desenvolvidos apenas têm um grau de protecção na fronteira inferior ao da
União Europeia (direitos em equivalente ad valorem), os EUA, Austrália, Nova Zelândia. De entre os
países emergentes, enquanto a China apresentava um grau de protecção semelhante ao da UE, já o
Brasil e a Índia eram destinos com um elevado grau de protecção, duas vezes e seis vezes superior
respectivamente ao da UE.
Nos últimos anos, por força da negociação de acordos de comércio livre já concluídos entre a UE e
países considerados estratégicos do ponto de vista comercial (por exemplo: Coreia, países Andinos,
América Central e alguns Mediterrânicos), e em curso (por exemplo: Canadá, Índia, Singapura),
assiste‐se a um aprofundamento da liberalização das trocas, por desmantelamento gradual dos
direitos tarifários.

3.2 BARREIRAS NÃO TARIFÁRIAS
Constituem obstáculos ou entraves ao comércio as práticas comerciais adoptadas por países
terceiros em relação às quais as regras do comércio internacional conferem direito de acção. Estas
regras do comércio internacional são essencialmente as estabelecidas ao abrigo da Organização
Mundial do Comércio (OMC) ou as previstas em acordos bilaterais de comércio livre.
A OMC, enquanto organização internacional que regula o comércio a nível global, instituiu diversos
acordos, anexos ao Acordo que cria a organização, para disciplinar os diferentes aspectos não
tarifários das trocas comerciais:
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• Acordo SPS/MSF 6 – Acordo sobre Medidas Sanitárias e Fitossanitárias;
• Acordo TBT/OTC 7 – Acordo sobre Obstáculos Técnicos ao Comércio;
• Acordo TRIPS/ADPIC
com o Comércio.

8

– Acordo sobre Aspectos da Propriedade Intelectual relacionados

Todos os países membros da OMC são signatários destes acordos, ao abrigo dos quais têm direitos e
obrigações.
O Acordo SPS/MSF, o mais relevante para o sector agro‐alimentar, dá aos países membros o direito
de recorrerem a este tipo de medidas para protegerem a saúde humana e dos animais (medidas
sanitárias) e a sanidade das plantas (medidas fitossanitárias), mantendo um adequado nível de
protecção no seu território.
Este direito é acompanhado de obrigações destinadas a minimizarem o impacto dessas medidas no
comércio internacional: devem ser aplicadas apenas para proteger adequadamente a saúde, não
podendo ser mais restritivas para o comércio do que o necessário; devem estar em conformidade
com as normas internacionais 9 ‐ IPPC/CFI 10, Codex Alimentarius (FAO), OIE 11 ‐ ou ter uma
justificação científica sólida, salvaguardando o princípio da precaução; não podem constituir um
tratamento arbitrário, discriminatório ou injustificado nem uma barreira encoberta ao comércio.
Da mesma forma, o Acordo TBT/OTC permite aos países membros imporem medidas para garantir a
segurança nacional, impedir práticas enganosas e proteger a saúde e a segurança humanas, bem
como o ambiente. Estas medidas (designadamente requisitos relativos a embalagem, rotulagem e
comercialização, assim como procedimentos de análise e certificação) não podem, contudo, criar
barreiras desnecessárias ao comércio e devem respeitar as normas e os regulamentos técnicos
estabelecidos a nível internacional. Devem também obedecer aos princípios básicos da OMC de não
discriminação, transparência e consulta mútua.
O Acordo TRIPS/ADPIC é o mais inovador neste pacote de acordos, mas pretende, igualmente,
reduzir distorções e obstáculos ao comércio internacional, neste caso tendo em conta a necessidade
de promover uma protecção eficaz e adequada dos direitos de propriedade intelectual. O seu Artigo
22º refere‐se explicitamente às indicações geográficas (IG), para as quais define um nível comum de
protecção, aplicando‐se a todos os produtos. O Artigo 23º estabelece uma protecção adicional para
as IG de vinhos e bebidas espirituosas. Actualmente em debate no âmbito da ronda de Doha está a
criação de um sistema multilateral de notificação e registo de IG de vinhos e espirituosas (previsto
no Artigo 23º) e a possível extensão do nível mais elevado de protecção hoje conferido pelo Artigo
23º a outras IG. Todavia, a tutela concedida às IG releva‐se desequilibrada em relação aos direitos

6

http://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/15‐sps.pdf
http://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/17‐tbt.pdf
8
http://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/27‐trips.pdf
9
As organizações produtoras de normas no domínio SPS, Codex Alimentarius, IPPC e OIE (as chamadas “três irmãs”),
desempenham um papel fulcral no comércio internacional de bens alimentares, constituindo uma referência a nível
mundial para consumidores, transformadores de géneros alimentícios e organismos nacionais de controlo dos
alimentos. As normas elaboradas são levadas em linha de conta na avaliação das medidas e nas regulamentações
nacionais no quadro jurídico dos Acordos da OMC. Sempre que se pretende harmonizar conceitos na área alimentar,
tendo em vista a segurança dos consumidores ou assegurar práticas leais no comércio internacional de alimentos,
estas normas são fundamentais, na medida em que um dos seus principais objectivos é o da harmonização técnica:
sempre que não forem respeitadas, deverá ser apresentada uma justificação científica para tal. Em suma, com o
cumprimento das normas emanadas das três irmãs pretende‐se, para além de defender a saúde do consumidor,
contribuir para que não sejam criados obstáculos desnecessários ao comércio internacional de bens alimentares.
10
Convenção Fitossanitária Internacional (FAO)
https://www.ippc.int/file_uploaded//publications/13742.New_Revised_Text_of_the_International_Plant_Protectio.
pdf
11
Organização Mundial de Saúde Animal: http://www.oie.int/)
7
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de propriedade intelectual, como os direitos de autor e de marca, que beneficiam de um nível de
protecção bastante elevado, inclusive no plano da tutela, desde logo penal (vide o art. 61.º do
acordo TRIPS que não se aplica às IG e que pretende, de forma eficaz, combater a pirataria e a
contrafacção). (proposta IVDP)
A União Europeia (UE), reconhecendo que a redução progressiva das barreiras alfandegárias
(direitos aduaneiros) a nível global tem sido acompanhada de um aumento concomitante deste tipo
de barreiras não alfandegárias, tem vindo a tomar diversas medidas de facilitação do comércio.
O Regulamento relativo aos Obstáculos ao Comércio (TBR/ROC) 12 instituiu novos procedimentos
para assegurar a abertura dos mercados, através da eliminação dos obstáculos ao comércio
sentidos pelos exportadores da UE. O ROC estabelece condições para que os Estados‐Membros
(EM) e os operadores possam apresentar as suas queixas em termos de dificuldades no acesso aos
mercados, queixas essas que a Comissão Europeia depois investiga e avalia, verificando a eventual
existência de violação das regras do comércio internacional de que resultem prejuízos para o
comércio.
Por outro lado, a Estratégia comunitária de Acesso aos Mercados, lançada em 1996, tem por
objectivo intensificar as trocas comerciais e abrir os mercados dos países terceiros, fornecendo
informações aos exportadores europeus sobre as condições de acesso a esses mercados e criando
condições para eliminar eventuais barreiras. Neste contexto, foi criada a Base de Dados de Acesso
aos Mercados da UE, que contém uma grande quantidade de informação relevante para os
exportadores comunitários e inclui um registo on‐line de queixas para problemas no acesso aos
mercados.
Em 2006, no seguimento da Estratégia de Lisboa, a Comissão faz a sua primeira Comunicação
Europa Global ‐ Competir a nível mundial: uma contribuição para a Estratégia do Crescimento e do
Emprego, com o objectivo de “definir o contributo da política comercial para estimular o
crescimento e o emprego” através da “manutenção da abertura dos nossos próprios mercados, da
promoção e utilização de negociações multilaterais e bilaterais e da abertura dos mercados
externos”, nas palavras do então Comissário do Comércio, Peter Mandelson.
Esta estratégia é renovada em 2007, através da Comunicação Europa Global ‐ Uma parceria mais
forte para um melhor acesso dos exportadores europeus aos mercados, onde se começa por
identificar as principais barreiras a eliminar (complexidade de procedimentos aduaneiros; utilização
abusiva de medidas SPS; regulamentações técnicas não conformes com as regras da OMC;
protecção insuficiente dos direitos de propriedade intelectual (DPI), designadamente IGP, etc.)
estabelecendo‐se depois a necessidade de criar uma nova abordagem à identificação e resolução
dessas barreiras, envolvendo mais activamente a Comissão, os EM e as empresas. Esta nova
abordagem engloba diversos aspectos: uma cooperação sistemática e um processo de
descentralização que implique uma melhor utilização dos conhecimentos e iniciativas locais; a
definição de prioridades em termos de barreiras, mercados e sectores; uma maior atenção às PME;
uma eliminação mais eficaz e rápida das barreiras detectadas, etc.
Em termos práticos, esta estratégia renovada traduziu‐se, entre outros aspectos, na participação
sistemática dos representantes dos operadores nas reuniões do Comité Consultivo de Acesso aos
Mercados 13 e respectivos grupos de trabalho; na entrada em funcionamento de Equipas de Acesso
aos Mercados, constituídas nos países terceiros relevantes por elementos das Delegações da
12

O Regulamento (CE) nº 3286/94 do Conselho, de 22 de Dezembro de 1994, que estabelece procedimentos
comunitários no domínio da política comercial comum para assegurar o exercício pela Comunidade dos seus direitos ao
abrigo das regras do comércio internacional, nomeadamente as estabelecidas sob os auspícios da Organização Mundial do
Comércio, entrou em vigor em 1 de Janeiro de 1995.
13
MAAC, na sigla inglesa, criado em 1998 para apoiar a Comissão Europeia na execução da estratégia de acesso aos
mercados.
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Comissão e das Embaixadas dos EM e por representantes dos operadores, equipas essas que
fomentaram a descentralização e permitiram a implementação de um sistema de “alerta rápido”
(identificação de futuras barreiras e sua eliminação na fonte); e num exercício, actualmente em
curso, de identificação das principais barreiras (Key Barriers) no acesso a mercados de países
considerados prioritários (uma espécie de Top Ten de barreiras), no sentido de optimizar a
utilização dos recursos. Note‐se que este exercício tem identificado barreiras SPS e/ou TRIPS em
quase todos os mercados que têm vindo a ser objecto de análise.
Todos estes instrumentos têm o mesmo objectivo: facilitar o acesso aos mercados para os
exportadores europeus e eliminar os entraves ao comércio identificados. Um estudo económico
recentemente publicado pela Comissão sobre as barreiras ao comércio entre a UE e o Japão 14
conclui que, embora o desmantelamento tarifário seja benéfico para ambas as economias, os
maiores ganhos serão obtidos através da eliminação das diferenças em termos de regulamentação,
incluindo em matérias SPS (questões não tarifárias que se traduzem, entre outras coisas, numa
grande morosidade de procedimentos). Um outro estudo sobre barreiras não tarifárias efectuado
para os EUA 15 corrobora o argumento de que há grandes vantagens económicas, tanto para a UE
como para aquele país, na eliminação deste tipo de barreiras.
Em Portugal, a aplicação destas medidas ao sector agro‐alimentar e florestal, através de uma
abordagem concertada entre o MADRP e os seus diversos serviços, o Ministério dos Negócios
Estrangeiros (MNE), o Ministério da Economia (MEID) e os representantes dos operadores, que se
traduz na realização de reuniões periódicas entre os serviços da administração, por um lado, e entre
a administração e os operadores, por outro, assim como a presença nas reuniões comunitárias e
internacionais relevantes, tem permitido fazer um levantamento das barreiras sentidas pelos
exportadores portugueses do sector agro‐alimentar e concertar uma estratégia para a sua
resolução. Esta abordagem concertada permitiu já resolver alguns problemas identificados e
avançar na resolução de outros, embora estes processos sejam normalmente complexos, exigindo
um envolvimento em várias frentes (bilateral, comunitária, multilateral) e uma intervenção nos
diversos fora disponíveis, tanto a nível técnico como diplomático.
As barreiras até agora identificadas (ver anexo – Principais Barreiras Não Alfandegárias), no âmbito
SPS (sobretudo questões sanitárias relacionadas com o não reconhecimento do estatuto de
indemnidade para certas doenças ou com processos de reconhecimento e/ou certificação muito
morosos, mas também fitossanitárias, designadamente na definição de Limites Máximos de
Resíduos), no quadro do acordo TBT (em especial no que respeita a regulamentação
particularmente exigente, como é caso do Brasil, do Canadá, da México, os EUA, ou do Japão no que
respeita às exportações da DOP Porto) e TRIPS (violações de IGP e DOP), verificaram‐se mais
sistematicamente nos mercados de países emergentes, os chamados BRIC (Brasil, Rússia, Índia e
China), embora existam também problemas com alguns outros países (EUA, Austrália, Nova‐
Zelândia, Argentina, Israel, Japão, México, Ucrânia, etc.). Para a economia portuguesa o não
respeito pelos direitos de propriedade intelectual na modalidade de indicações geográficas e
denominações de origem traduz‐se num real obstáculo às exportações de produtos portugueses cuja
produção não é deslocalizável.

14 Eva R. Sunesen, Joseph F. Francois e Martin H. Thelle, “Assessment of Barriers to Trade and Investment Between the
EU and Japan”, Novembro de 2009 (http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2010/february/tradoc_145772.pdf).
15 ECORYS Nederland BV, “Non-Tariff Measures in EU-US Trade and Investment – An Economic Analysis”, Dezembro 2009 (http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=501).
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4. Casos de estudo
de internacionalização

4.1 CONSIDERAÇÕES PRÉVIAS
A aposta das empresas agrícolas numa orientação exportadora realiza‐se, naturalmente, em
sectores em que o País foi acumulando o melhor das suas competências e/ou apresenta vantagens
comparativas. Estes factores de competitividade assentam principalmente na diferenciação do
produto e em novas formas de organização do produto (ou produtos) e das empresas.
Procedemos à identificação de casos de estudo que exemplifiquem situações diversificadas face às
capacidades e potencialidades de internacionalização. Para tal, recorrem‐se aos seguintes critérios,
no respeito pelo aproveitamento sustentável dos recursos naturais:
1. Relevância em termos da contribuição para as exportações ou para o valor acrescentado da
economia;
2. Capacidades de diferenciação e/ou inovação;
3. Relevância em termos de efeito multiplicador na criação de valor ao longo da cadeia de
produção e transformação.
Os casos de estudo, que representam situações diferenciadas de internacionalização, agrupam‐se
da seguinte forma:
Grupo 1 – Produtos Agrícolas: Pêra Rocha; Azeite; Tomate para Indústria; Vinho de Qualidade –
Vinho do Porto e Vinho do Douro;
Grupo 2 ‐ Turismo em Espaço Rural;
Grupo 3 – Produtos Florestais: Cortiça; Madeira e Mobiliário; Papel e Pasta;
Grupo 4 – Produtos da Pesca: Conservas de Peixe; Bacalhau Demolhado Ultracongelado.

Para estes casos, procedeu‐se ao diagnóstico de internacionalização – à identificação dos principais
pontos fortes e fracos e das oportunidades e ameaças ‐ no sentido de constituir um ponto de
partida para a construção de um quadro de planeamento estratégico. Para tal, foram elencados
alguns rumos possíveis (cenários) – análise prospectiva de internacionalização ‐ tendo em conta as
tendências e condicionantes identificadas, os grandes desafios que se colocam em termos da
política agrícola comum e de desenvolvimento rural, bem como dos acordos no âmbito da OMC.
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4.2 TRAÇOS GERAIS DA EVOLUÇÃO DAS EXPORTAÇÕES
Um dos produtos do sector frutícola, em que a Balança Comercial é positiva, é a pêra rocha. Este
sector tem evoluído, com níveis de concentração mais elevados. Este produto apresenta uma quota
importante do valor das exportações agrícolas (45 milhões de euro), desenvolvendo uma
estratégia de diferenciação e posicionamento de qualidade no mercado internacional (em mais de
20 países, salientando‐se o Reino Unido, a França e o Brasil). Este aspecto reflecte‐se no facto de,
no mercado nacional, mais de 90% das pèras comercializadas são portuguesas. A Pêra Rocha é uma
das principais produções agrícolas da região Oeste, tendo originado um produto de qualidade
certificada (DOP) que corresponde actualmente a 40% da produção total.
O sector do azeite é um caso emblemático das exportações agrícolas, apesar de, em 2007, o grau de
auto‐abastecimento ser inferior a 70%. A orientação exportadora, com valores superiores aos 75%
nos últimos anos, assenta em campanhas de divulgação feitas nos mercados mais representativos,
Brasil, EUA e em alguns países da UE, e nos inúmeros prémios internacionais recebidos (ex.
Conselho Oleícola Internacional). No passado recente, as nossas exportações assentaram
essencialmente nos “mercados da saudade”.
O tomate para indústria, sendo a principal produção horto‐industrial e ultrapassando largamente o
consumo nacional (grau de auto‐abastecimento superior a 200%), baseia o seu processo de
internacionalização em factores de competitividade associados ao conhecimento técnico e à
inovação tecnológica.
O vinho é o produto mais importante no nosso sector primário. Gera, anualmente, um valor de 960
milhões de euro, o que representa cerca de 14,5% do valor global da produção do ramo agrícola. A
produção de vinho com qualidade e origem certificada (vinhos com Denominação de Origem e
Indicação Geográfica) tem vindo a aumentar atingindo na ultima a campanha 73% do volume
produzido.
O comércio externo de vinhos registou uma taxa anual de crescimento, entre 2000 e 2007, de 7,4%
em volume e 1,1% em valor, tendo‐se atingido nesse ano um volume de exportações
correspondentes a 57% da produção nacional que geraram mais de 610 milhões euros. Em 2008,
um volume de exportações diminui, atingindo um valor cerca de 52% da produção de vinho daquele
ano, com um valor de 588 milhões euros, representando cerca de 15% do comércio externo de
produtos Agro‐Alimentares e 2% do comércio externo total.
O aumento da representatividade, nas exportações, do vinho certificado (com Denominação de
Origem ou Indicação Geográfica) é um aspecto importante do esforço de internacionalização deste
sector, representando, em 2009, 21% dos vinhos exportados, face a 12% em 2007.
A indústria portuguesa da cortiça é formado por cerca de 430 empresas, emprega 10 mil
trabalhadores e gera um valor acrescentado de 567 milhões de euros, representando 0,7% do PIB
(preços de mercado), 2,3% do valor das exportações totais portuguesas e cerca de 30% do total das
exportações portuguesas de produtos florestais. Sendo a dimensão média das empresas de 15
trabalhadores, portanto uma actividade essencialmente de pequenas empresas, estamos perante
um sector exportador por excelência, realizando nos diferentes mercados internacionais ‐ França
(18,8%), EUA (16%), Alemanha (7,5%), Itália (7,3%), Rússia (3,1%), China (2,1%) e Japão (0,8%),
vendas que ultrapassam os 823 milhões de euros. Ao importar apenas 129,3 milhões de euros
contribui para a balança comercial portuguesa com um superávite de 718 milhões de euros e
permite deter um indicador de vantagem comparativa revelada (IVCR) de 0,73, um dos mais
elevados da indústria transformadora portuguesa. Esta internacionalização sectorial tem um
impulso decisivo no facto de Portugal deter uma quota de 52,5% na produção mundial de cortiça e
de 60% do total das exportações mundiais.
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No caso da fileira da madeira e mobiliário encontrava‐se, até há pouco tempo, relativamente pouco
internacionalizado, tanto do ponto de vista comercial como do investimento. Ainda assim, de
realçar que as exportações têm crescido de forma exemplar no contexto da economia nacional –
cresceram 22% em 2007 relativamente a 2006 e 18% no ano anterior. Actualmente, dos cerca de
2.000 milhões de Euros de produção anual, mais de 1.500 milhões de Euros são exportados. Dos
produtos da Fileira, o Mobiliário é o principal responsável por este comportamento positivo, com
cerca de 62% do total exportado. Se considerarmos apenas mobiliário de madeira, este valor é mais
modesto (271 milhões de Euros em 2008), e representa 19% das exportações do sector. O peso das
exportações no valor de produção tem vindo a aumentar em todos os produtos da Fileira de
Madeira. Realça‐se os casos do Mobiliário, pelo peso relativo, e dos produtos de Serração, pelo
crescimento.
No caso do Mobiliário, o volume exportado era de cerca de 50% em 2000 e agora já atinge os 90%.
No caso do Mobiliário de madeira, de cerca de 10% em 2000, passamos neste momento a exportar
cerca de 40% da produção. No caso dos produtos de Serração, o volume exportado é actualmente
de cerca de 40% da produção, o que é muito significativo considerando que em 2000 não passava
de 10%.
No caso da Industria de Pasta e Papel, trata‐se de um sector exportador líquido, exportando mais
valor do que as importações realizadas. Na realidade, o sector tem uma taxa de cobertura das
importações em cerca de 40%, contribuindo assim positivamente para a Balança de Pagamentos.
No seu conjunto, em 2008, produziram 2.02 milhões de toneladas de pasta para papel e mais de
1.66 milhões de toneladas de papel. Estes valores colocam Portugal como o 6º maior produtor
europeu de pasta para papel (5º maior produtor de pastas químicas) e o 14º maior produtor
europeu de papel e cartão (2º maior produtor europeu de papel não couché sem pasta mecânica).
Transformou, em 2008, cerca de 6.2 milhões de metros cúbicos de madeira de eucalipto e pinho e
cerca de 378 mil toneladas de papel e cartão recuperado em produtos com um volume de vendas
de 1623 milhões de euros.
O sector da indústria transformadora das pescas é geralmente repartido em três grandes
subsectores que correspondem, grosso modo, ao subsector das Conservas e Semi‐conservas; o
subsector da Salga e Secagem de pescado, vulgo do Bacalhau, e o do Pescado Fresco e Congelado.
Actualmente, todos os vários subsectores apresentam produtos que pretendem colocar nos
mercados internacionais, e para os quais se pretendem estabelecer estratégias de
internacionalização. Os mercados externos, comunitários ou de países terceiros, têm permitido
manter uma dinâmica que compensa e atenua largamente o tradicional défice da balança comercial
dos produtos da pesca nacional.

Como nota final a estas considerações, importa referir que existem grandes potencialidades de
exportação para produtos portugueses que apresentam vantagens comparativas ou têm
acumulado, ao longo dos anos, um conjunto de competências técnicas e tecnológicas. Nalguns
casos apresentados, constata‐se ainda que a melhor produção nacional destina‐se ao mercado
exterior, para assim obter uma melhor valorização através dos preços mais elevados e de canais
de distribuição com um portfólio de consumidores mais exigentes.
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4.3 DIAGNÓSTICO E CENÁRIOS DE INTERNACIONALIZAÇÃO



PÊRA ROCHA

Tendo em conta os critérios 1. ‐ Relevância em termos da contribuição para as exportações e/ou o
valor acrescentado da economia e 2.‐ capacidade de diferenciação, começámos a análise pela Pêra
Rocha16, sendo de destacar os seguintes pontos:
1. A Pêra Rocha é um produto que se apresenta no mercado externo há mais de uma década;
2. As exportações (saídas) duplicaram o seu valor de 2000 a 2009 (cerca de 45 milhões de euro,
em 2009); O peso do valor das exportações de pêra no sector agrícola aumentou de 7% em
2000 para 9% em 2009;
3. O Saldo Comercial é positivo (30 milhões de euros em 2008). As exportações têm sido um
objectivo crescente da produção nacional, apresentando 30% do total. No entanto, para
algumas OPs, esta percentagem é muito superior;
4. Como produto certificado apresenta uma quota importante, cerca de 40% do total da
produção de pêra, sendo o produto com maior quota certificação;
5. O Grau de Auto‐Aprovisionamento é superior a 120%, contrastando com o Grau de
Abastecimento do Mercado Interno que se situa entre 80 e 90%. Esta diferença deve‐se às
exportações (saídas) constituírem, em 2007 e 2008, cerca de 30% do volume da produção
nacional (em 2000, eram de apenas 16%), atingindo, no caso de alguns operadores, cerca de
70% (orientação exportadora elevada);
6. O consumo de frutos, que duplicou nos últimos vinte anos, em Portugal (120 kg/habitante/ano),
não foi acompanhado por um correspondente acréscimo da oferta proveniente da produção
nacional, em muito devido à maior procura de frutos exóticos e outros com preço inferior, pelo
que se agravou o défice das trocas com o exterior. Como se pode verificar no gráfico seguinte,
para o caso da pêra, o aumento da produção nacional não se traduziu num aumento do
abastecimento do mercado interno.
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Importa referir que as Estatísticas do Comércio Internacional e as Estatísticas Agrícolas do INE baseiam‐se no
produto Pêra. Segundo os dados da Associação Nacional de Produtores de Pêra Rocha (ANP), as exportações de Pêra
correspondem na quase totalidade à Pêra Rocha e a produção anual de pêra rocha situa‐se, em média, entre 80 e
90% da produção nacional de pêra.
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7. Principal destino das exportações (saídas) da pêra, a União Europeia, como se pode observar
do quadro seguinte:
Unidade

Quant
(ton.)

Valor
(1000
EUR)

Fluxo

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

UE27

16.483

22.707

29.021

19.570

24.514

34.042

28.500

35.000

46.380

PT

5.820

5.458

7.487

3.562

6.361

11.310

16.290

13.658

11.218

Total

22.303

28.166

36.507

23.132

30.875

45.351

44.790

48.658

57.598

UE27

9.766

15.690

18.754

15.422

18.405

19.717

19.239

24.250

36.600

PT

3.933

3.304

4.375

2.573

3.578

6.416

10.576

9.366

8.762

Total

13.700

18.994

23.129

17.995

21.983

26.133

29.815

33.616

45.363

8. Países de destino das exportações (em valor): o Reino Unido, com 36%, a França, com 20% e o
Brasil com 13%, do valor; A sua presença é fortemente sentida em mercados como Reino Unido
(36%), França (20%) e o Brasil (13%) e, em menor escala, Irlanda, Países Baixos e Espanha e
Federação da Rússia;
9. Países concorrentes de produção de pêra: China, maior produtor de pêra no Mundo, contribui
anualmente com mais de 60% para a produção mundial. Os Estados Unidos da América e a
Argentina ocupam posições de destaque no ranking mundial, com 7% da produção mundial;
10. União Europeia (UE‐27) apresenta uma representatividade de apenas 13%, destacando‐se a
Itália e Espanha como os principais produtores com 7%;
11. A produção nacional de pêra corresponde a cerca de 6% da produção anual da UE‐27;
12. Depois da alta de preços de 2007/2008 que também contagiou o mercado de frescos, em 2009,
os preços de frutas e produtos hortícolas apresentam quebras para período homólogo que
atingem os 50%. Este fenómeno verificou‐se em Portugal e nos restantes países do sul da UE.

Análise Interna Ò Pontos Fortes
Variedade produzida na quase totalidade em Portugal, com áreas relativamente estáveis e
produções crescentes (maiores produtividades), desde 2000, como se pode observar no quadro
seguinte:


Área (ha)
Produção (t)

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

12 570

12 609

12 773

12 906

13 002

12 897

12 871

12 827

12 824

141 835

141 776

125 294

89 664

187 567

130 227

174 941

141 210

195 090

Qualidade Diferenciada e Certificada, apostando na possibilidade de dar resposta à crescente
apetência dos consumidores para valorizar as qualidades intrínsecas de produções específicas,
designadamente, no que respeita à sua Produção Certificada de “Pêra Rocha do Oeste” ‐
Denominação de Origem Protegida, tal como se apresenta no quadro seguinte:


Peso da Prod. Certificada na Prod. Total

17

Unid

2000

2001

2002

2003

%

15

15

23

29

2004
8

17

2005

2006

2007

23

19

37

Importa referir que a produção total de 2003 para 2004 mais do que duplicou
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Adaptação ao perfil físico‐químico e organoléptico dos consumidores no mercado alvo;

Evolução dos preços favorável com os preços médio de exportação a aproximar‐se do de
importação:


Unid



2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Preço Médio de Importação EUR/Kg

0.72

0.68

0.70

0.67

0.69

0.63

0.69

0.71

0.78

Preço Médio de Exportação

0.61

0.67

0.63

0.78

0.71

0.58

0.67

0.69

0.79

EUR/Kg

Elevada capacidade de conservação e resistência ao transporte e manuseamento;

Concentração da oferta e a preparação para a venda (>50%), através de Estruturas Organizadas
em Organizações de Produtores com dimensão relevante;


Análise Interna Ô Pontos Fracos
Custos de produção mais elevados relativamente aos existentes nos países produtores de pêra,
nomeadamente, dos produtos fitofarmacêuticos, o que retira capacidade de concorrência às nossas
empresas (e.g. Reino Unido tem metade do valor dos Consumos Intermédios por exploração);


Predominância de empresas com reduzida dimensão e fraca estruturação para enfrentar com
êxito o desafio da internacionalização;


 Produto exportado de qualidade superior ao que é comercializado no mercado interno. As
pequenas margens de comercialização e a fraca capacidade de negociação com as grandes
superfícies, têm como consequência que os produtores e as respectivas OPs optem cada vez mais
por outros formas de escoamento para valorização dos produtos de melhor qualidade;

Limitada capacidade de negociação do preço pelo produtor e grande peso da grande
distribuição na margem de comercialização deste tipo de produto;



Análise Externa Ò Oportunidades ou Oportunidades Latentes
Apoios previstos no âmbito da acção 1.4.2 do PRODER, para produtos diferenciados (DOP, IGP,
BIO e PRODI);


 Apoio à produção concentrada no financiamento do “fundo operacional” (FO) dos Programas
Operacionais das Organizações de Produtores reconhecidas (OP);

Apoio comunitário a acções de informação e promoção, consubstanciado no Regulamento (CE)
n.º 3/2008, do Conselho.


 Integração e divulgação através do Regime Comunitário de Fruta Escolar, nomeadamente, no
programa fruta escolar do Reino Unido (25% do total);

Consolidação e crescimento de grupos económicos em território nacional simultaneamente
produtores e exportadores (certificados) na lógica do abastecimento contínuo ao mercado (nacional
e externo);



Existência de entraves à Exportação (barreiras não alfandegárias), quer nos grandes mercados
actuais em que a Pêra Rocha está presente e pode crescer – Brasil, Canadá e Rússia, quer nos
mercados que se perspectivam – EUA, Norte de África e Médio Oriente, entre outros;
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Falta de uma marca chapéu forte associada a estratégias de distribuição e comunicação
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partilhadas.
 Apoios ao investimento e às medidas agro‐ambientais a níveis inferiores aos que ocorrem nos
outros países da UE, nomeadamente, em Espanha, o principal concorrente para esta gama de
produtos (e.g. Reino Unido tem o triplo de apoios no caso das Agro‐ambientais);

Concorrência forte e em crescimento, por parte dos novos EM’s da UE‐27, com economias de
escala muito favoráveis e custo de mão de obra reduzido;



CENÁRIO DE ANTECIPAÇÃO

Aumento das Exportações e Consolidação das Estratégias
de Internacionalização da Pêra Rocha
Apesar da tendência do mercado para não baixar os custos de produção e para a diminuição
dos preços no produtor, o interesse crescente manifestado pelos consumidores e agentes
económicos, irão estimular a valorização do produto pêra rocha no mercado externo, através
da realização, em toda a fileira, das seguintes acções: 1) maior promoção do produto
qualificado e diferenciado junto dos consumidores alvo no mercado externo, 2) maior
organização, modernização e concentração das estruturas de transformação e
comercialização, 3) maior aposta na qualidade e certificação e 4) aumento da produção
através da reconversão e/ou ampliação dos pomares. Os objectivos operacionais a atingir
serão:
Manter a quota no mercado nacional (90% em termos anuais, e 99% no período de Agosto
a Março) e crescer a nível de mercado externo;



 Apresentar Pêra Rocha do Oeste durante todos os 365 dias do ano, melhorando a
capacidade de conservação e aumentando a área de produção;

Manter a Pêra Rocha como sendo uma actividade económica atractiva para re‐investimento
por parte dos produtores profissionais.


Nota: No mercado externo, a pêra será transaccionada através de: a) OPs (e.g. Cooperfrutas, Coopval,
Globalfrut, Granfer), b) grupos de OPs (e.g. 1. UNIROCHA‐4 OPs, entre as quais Frutoeste e Frutus, 2. Luis
Vicente, 3. Eurofrutas, 4. Ferreira da Silva), c) Inter‐profissional (em projecto), d) Agências (e.g. Agência para a
Promoção dos Frutos de Portugal e e) Marcas Chapéu (e.g. Marca Chapéu “Fruta de Portugal” (em projecto) e,
abrangendo o sector agro‐alimentar, “Portugal Foods”).
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TOMATE PARA INDÚSTRIA

Tendo em conta os critérios 1.‐ Relevância em termos da contribuição para as exportações e/ou o
valor acrescentado da economia e 2.‐ Relevância em termos de efeito multiplicador na criação de
valor ao longo da cadeia de produção e transformação, analisámos o Tomate para Indústria, que é
um produto que se impõe, no mercado externo, há já mais de três décadas, sendo de destacar os
seguintes pontos:

1. Portugal tem registado valores de produtividade superior à media UE (em 2009, registaram‐se
valores de 83 ton/ha);
2. Tendo em conta a evolução registada no valor da área e da produção de tomate para indústria,
partindo da campanha 2201/2002 até à campanha 2008/2009, perspectiva‐se, estar assegurada
a manutenção da cultura do tomate de indústria e da respectiva actividade de transformação,
sem oscilações assinaláveis, nas próximas campanhas.
3. A nível europeu os maiores produtores de tomate são Itália, Espanha, Portugal, Grécia, França e
Polónia.
4. 93% da produção nacional de tomate transformado destina‐se à exportação, principalmente
para os mercados da UE, Japão e países do Médio Oriente.
5. As exportações (saídas) aumentaram 140% de 2000 a 2008, com tendência a estabilizar; São
ainda expedidas entre 150 000 e 160 000 toneladas anuais de tomate fresco para Espanha,
num valor entre 6 e 6,5 milhões de euros;
6. O Saldo da Balança Comercial é muito positivo (112.665 milhões de €);

240 000

Tomate Preparado ou Conservado - Produção, Importação,
Exportação e Consumo Aparente
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Fonte: INE
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Análise Interna Ò Pontos Fortes
A sua presença é fortemente sentida em mercados da UE, como Reino Unido, Alemanha, Países
Baixos e Espanha e fora da UE, o Japão, representando, em conjunto, cerca de 70%;




Produto que se impõe, no mercado externo, há já mais de quatro décadas;



Sexto produtor mundial do sector, depois dos EUA, China, Itália, Espanha e Chile;



Principal produção horto‐industrial de Portugal, ocupando cerca de 16 500 hectares de regadio;

 Concentração da oferta e entrega á indústria, por contratação, através de Estruturas
Organizadas em Organizações de Produtores com dimensão relevante;

Excelentes condições para a produção e transformação do tomate tendo em conta as exigências
edafo‐climáticas e de aprovisionamento do produto;




O Grau de Auto‐Aprovisionamento é muito elevado, variando de 250 a 400%;



As exportações (saídas) constituírem mais de 90% do volume da produção nacional;



Áreas relativamente estáveis e produções crescentes (maiores produtividades), desde 2000.

Análise Interna Ô Pontos Fracos
Custos de produção mais elevados relativamente aos existentes nos países produtores de
tomate para indústria, nomeadamente, dos produtos fitofarmacêuticos, o que retira capacidade de
concorrência às nossas empresas ;


Limitada capacidade de negociação do preço pelo produtor e grande peso da grande
distribuição na margem de comercialização deste tipo de produto;



Apoios directos terminam em 2012 pode levar a um abandono da actividade e à escassez de
matéria prima;





Fraco consumo interno, dependência do mercado externo, exportamos 93% da produção.

Análise Externa Ò Oportunidades ou Oportunidades Latentes
 Apoio à produção concentrada no financiamento do “fundo operacional” (FO) dos Programas
Operacionais das Organizações de Produtores reconhecidas (OP);

Apoios ao investimento e às medidas agro‐ambientais a níveis inferiores aos que ocorrem nos
outros países da UE, nomeadamente, em Espanha, o principal concorrente para esta gama de
produtos ;


Redução sustentada e muito significativa do número de produtores com tendência para um
aumento de área e produções médias por produtor, e consequente acréscimo das produtividades
(cerca de 40%).


Elevado grau de conhecimento técnico e de especialização tecnológica na produção de tomate
para transformação;
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As unidades de transformação existentes são na maioria dos casos, os únicos equipamentos
industriais da região onde se inserem, sendo por isso factor de desenvolvimento regional que
fomenta emprego e o equilíbrio social;


Há uma procura crescente, embora com tendência a estabilizar, que também é estimulada pelo
aumento do consumo em alguns países em desenvolvimento (China e Índia, acima de tudo). No
entanto, embora as perspectivas permaneçam positivas (não existem verdadeiros substitutos para o
tomate), o padrão de exigência deve ser continuamente monitorizado.


CENÁRIO DE ANTECIPAÇÃO

Aumento das Exportações e Consolidação das Estratégias
de Internacionalização do Tomate para Indústria
Os elevados graus de conhecimento técnico e de especialização tecnológica da produção de
tomate para transformação, continuarão a constituir a principal vantagem comparativa deste
produto, aliado a investimentos ao nível do aumento de escala da indústria, permitindo
perspectivas de evolução positivas que se traduzem em: 1) acordos mais estáveis entre
produção e indústria; 2) ganhos de produtividade ao longo da fileira e 3) ganhos de quotas de
mercado de qualidade.
Este elevado grau de especialização técnica tem correspondência aos padrões de exigência
muito elevados dos principais mercados de exportação, com os da UE, do Japão e da Federação
da Rússia. O consumidor mais próximo é o Norte da Europa. Embora não seja previsível um
alargamento do portfólio de clientes, também não há uma redução ao nível do consumidor
final.
Nota: Existem actualmente, em Portugal, 11 unidades industriais18, das quais duas são detidas por capital
inglês e japonês e outras duas são detidas por capital espanhol.

18

‐ CAMPIL — Agro‐Industrial do Campo do Tejo, Lda.
‐ COMPAL — Companhia Produtora de Conservas Alimentares, S.A.
‐ F.I.T — Fomento da Industria do Tomate, S.A.
‐ Industrias de Alimentação IDAL, Lda.
‐ ITALAGRO — Ind. Transformação Produtos Alimentares, S.A.
‐ SUGALIDAL ‐ Indústrias de Alimentação, S.A.
‐ TOMATAGRO ‐ Industria Agroalimentar, Lda.
‐ Sociedade Industrialização de Produtos Agrícolas — SOPRAGOL, S.A.
‐ SUTOL ‐ Industrias Alimentares, Lda.
‐ TOMSIL — Sociedade Industrial de Concentrado de Tomate, S.A.
‐ CALIMENTA — Comércio de Representações e Exportação, Lda.

42

MADRP/GPP



AZEITE

Tendo em conta os critérios 1. Relevância em termos da contribuição para as exportações e/ou o
valor acrescentado da economia e 2. Capacidade de diferenciação, são de destacar os seguintes
pontos para o Azeite:
1. Portugal tem as condições edáfo‐climáticas ideais para a cultura do azeite inclusivamente nos
anos 50 era auto‐suficiente. Como fazia parte dos hábitos dos portugueses desde sempre que
fez parte da bagagem dos emigrantes que tem e continuam a ser um grande veículo de
promoção, no mundo inteiro, do azeite português;
2. Sector com elevado Índice de Orientação Exportadora (representatividade das exportações na
produção nacional), que apresenta valores muito elevados (entre 45 – 75%, nos últimos anos).
É, provavelmente, um dos exemplos mais marcantes no panorama agrícola nacional.
3. Aumento exponencial das exportações de azeite virgem extra, de maior valor acrescentado,
150% nos últimos 3 anos.
Azeite - Produção, Importação, Exportação e Consumo
Aparente
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4. Principal destino das exportações (saídas) do azeite, a União Europeia, como se pode observar
do quadro seguinte:
Produto

Unidade

Fluxo

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

UE27

1.674

4.476

3.342

2.948

4.778

5.113

3.372

6.919

PT

PT

17.977

17.572

15.534

14.504

16.487

16.755

18.043

24.597

Total

Total

19.651

22.048

18.875

17.451

21.265

21.868

21.415

31.516

UE27

4.256

7.372

6.625

6.657

10.911

12.352

12.005

17.770

PT

PT

55.229

49.640

43.463

42.446

54.063

65.096

81.818

93.061

Total

Total

59.485

57.012

50.088

49.103

64.973

77.447

93.823 110.831

Quantidade
(toneladas)
Azeite

Valor
(1000 EUR)
Total

5. Países de destino das exportações (em valor): o Brasil, com 64%, Angola, com 15% e a
Venezuela e os EU com 4%, do valor;
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6. Países concorrentes de produção de azeite, Espanha, maior produtor de azeite no Mundo,
contribui anualmente com cerca de 40% para a produção mundial. A Itália contribui com 29% e
os países da margem esquerda do Mediterrâneo com 15%.

Análise Interna Ò Pontos Fortes
Excelentes condições edafo‐climáticas adaptadas à cultura e a sua localização em todo o
território, com manchas relevantes em algumas regiões, com importante diversidade de variedades,
que potenciam os requisitos para a produção de azeite de qualidade.




Benefícios intrínsecos associados ao consumo do azeite.

As preocupações com a qualidade da alimentação são já um factor estruturante em favor do
consumo de azeite.


Aumentos anuais progressivos da produção proporcionais às novas áreas de olival. Em 2009/10
tivemos uma área total de olival de 369 193 ha com uma produção total de 53 843 ton. As
projecções apontam para que em 2020, ano em que o PRoDer prevê que todos os olivais apoiados
pelo programa até agora, estão em “ano de cruzeiro “(ac), tenhamos uma produção de 91 599 ton .


Unidade
Produção toneladas

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

22.863

32.035

28.458

33.454

45.890

29.164

47.523

32.317

53.843

2010

2020

58.742 91.599

* Para a projecção das produções, dentro e fora do programa 30000ha, partimos do pressuposto
de que a maior parte da área se reporta a olivais em sistema intensivo visto que apenas 10% dos
projectos apoiados são para olival tradicional e apenas abrangem adensamentos e regas. Foram
consideradas produtividades médias para as cinco regiões.
Sector estratégico que tem tido nos últimos anos um grande desenvolvimento, com a
modernização dos lagares e das técnicas agrícolas do olival, com novas práticas de processamento,
para além da expansão das áreas em produção, a par da inovação no marketing e comercialização.



Os azeites portugueses, devido às suas características e especificidade tem recebido inúmeros
prémios internacionais (ex. Conselho Oleícola Internacional), situação que se perspectiva poder
continuar.



Na produção apesar dos métodos tradicionais continuarem a existir verificamos que actualmente
os resultados positivos conseguidos com os novos sistemas de cultivo tanto nos olivais novos,
intensivos e superintensivos, como nos tradicionais reestruturados (podas de rejuvenescimento,
adensamentos montagem de sistemas de rega, total mecanização) que demonstram uma grande
dinâmica e um elevado nível técnico.



Não obstante o novos olivais, mais produtivas e com custos de produção mais baixos, as
variedades tradicionais com as suas especificidade são um complemento indispensável à
produção de azeite com características amplamente reconhecidas.



 Na transformação, a modernização dos lagares bem como o aumento da sua eficiência
ambiental é já bem visível em todo o país.
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A bolsa de novos consumidores está longe de estar esgotada.
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Preços médios de exportação mais elevados que de importação:

Preço Médio de
Importação
Preço Médio de
Exportação

Unid.

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

EUR/Kg

1,8

1,8

1,9

2,2

2,4

2,9

3,4

2,5

2,5

EUR/Kg

3,0

2,6

2,7

2,8

3,1

3,5

4,4

3,5

3,8

 A representatividade do sector do azeite no valor da produção agrícola tem vindo a crescer.
Assim, de uma média de 1,1% (com 70 milhões de euros) da produção agrícola total no triénio
1999‐2001, passou‐se para uma representatividade de 2,1% (101 Milhões de euros) no triénio 2005‐
2007. Note‐se que este crescimento sectorial, de mais de 44% em valor, ainda não incorpora grande
parte dos investimentos que estão em curso
 Diferenciação positiva em relação às outras oleaginosas que não exigem condições edafo‐
climáticas adaptadas à cultura e cujas características são semelhantes em todos os países.

Análise Interna Ô Pontos Fracos
 Portugal beneficiou entre 2000 e 2006 de apoio UE no âmbito do Programa de nacional de
plantação de 30.000 ha, cujos olivais só agora estão a iniciar a entrada em plena produção;

Medidas de apoio específico, no quadro da aplicação do artigo 68º do Regulamento 73/2007
que serão implementadas a partir de 2010:
Medida de melhoria da qualidade dos produtos agrícolas apoia a produção de qualidade certificada
de azeite e azeitona de mesa DOP/IGP, com um envelope financeiro global de 0,67 Meuros


Medida agro ambiental de Protecção do Património oleícola nacional (6.65 Meuro) a atri buir para
efeitos da manutenção em produção de olivais de idade superior a 30 anos com densidades entre
60 e 240 árvores por hectare, localizados em áreas de olival tradicional, através de um pagamento
complementar anual, degressivo
Ajuda à armazenagem privada. A deterioração dos preços de mercado do azeite na UE, em
particular em Espanha e Grécia levou à instauração em 2009 deste apoio. Portugal, onde os preços
também desceram, embora de forma menos incisiva, armazenou 300 ton de um total UE de 110
000 toneladas.



Análise Externa Ò Oportunidades ou Oportunidades Latentes
Normas de comercialização específicas. A partir de 1.7.2009 passou a ser obrigatório a indicação
da origem das azeitonas e do local de laboração do azeite na rotulagem dos azeites virgem e virgem
extra.



Principais países de destino das exportações (em valor): o Brasil com 67,30%, Espanha com
10,84%, Angola com 5,20 %, Estados Unidos 3,80% do valor total;



Depois de ter apresentado níveis de auto‐aprovisionamento acima dos 100% nas décadas de 50
e 60, o sector do azeite viu reduzida a sua auto‐suficiência, mas desenvolveu uma capacidade
exportadora. Esta última, avaliada pelo índice de orientação exportadora (%), traduz a
representatividade da exportação na produção nacional, que cresceu de 30%, do final dos anos 80,
para valores superiores aos 75% nos últimos anos, tendo como principais mercados alvo de



MADRP/GPP

45

exportação o Brasil, Espanha, Angola, Venezuela, EUA e Canadá. Estes valores indicam a
importância no recurso a produção importada, algo que terá a tendência de vir a ser
progressivamente colmatado por produção de origem nacional, tendo em conta o investimento em
novos olivais.
2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Produção

ton

22.863

32.035

28.458

33.454

45.890

29.164

47.523

32.317

53.843

Exportação

ton

19.651

22.048

18.875

17.451

21.265

21.868

21.415

31.516

33.815

Orientação
Exportadora

%

86

69

66

52

46

75

45

98

63

Num cenário de não alteração relevante do consumo aparente, de acordo com as projecções de
produção ( 95.790 ton) o grau de autoconsumo em 2020 será de 135%.



A nível mundial na campanha 2008/2009, números, verificou‐se que a produção igualou o
consumo mas as previsões apontam para um aumento da produção de 271 000 t e de 44 000t do
consumo em relação aos dados da campanha 08/09.



 A UE é responsável por cerca de 80 % da produção mundial. A Espanha,o maior produtor
mundial, produziu na campanha 2009/810, 1.200.000 t. Estima‐se que a produção na UE aumente
281 000 t e o consumo 20 000 t.
 Pela análise dos dados da tabela abaixo, o preço médio nas exportações é muito semelhante, ou
até inferior ao do mercado interno.
Eur/Kg

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Dados: A.C.Nielsen

‐

‐

‐

‐

‐

‐

4,68

3,87

3,70

3,18

Dados: TNS

‐

‐

‐

‐

‐

‐

4,48

3,73

3,58

3,07

Preço Médio de
Importação

1,8

1,8

1,9

2,2

2,4

2,9

3,4

2,5

2,5

Preço Médio de
Exportação

3,0

2,6

2,7

2,8

3,1

3,5

4,4

3,5

3,8

Preço médio mercado
interno

Fonte: Casa do azeite
Aumento exponencial das exportações de azeite virgem extra, de maior valor acrescentado
(152% nos últimos 3 anos), o que poderá vir a alterar a situação anteriormente descrita, e tornar o
preço médio das exportações de azeite mais elevado do que o preço médio obtido na
comercialização de azeite no mercado interno. Aliás, a observação dos dados relativos a 2008 já
parece confirmar esta tendência.
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CENÁRIO DE ANTECIPAÇÃO

Aumento das Exportações e Consolidação das Estratégias
de Internacionalização do Azeite
Benefícios intrínsecos associados ao consumo do azeite.
Bolsa de novos consumidores longe de estar esgotada para escoar sua produção temos de
fazer campanhas de promoção eficazes.
Portugal é um país do mundo em que mais de 50% do azeite consumido é virgem extra
Especificidade do azeite português , com o aumento mundial da produção de azeite com
novos sistemas intensivos de plantação e com num número reduzido de variedades mais
produtivas para se obterem remunerações mais elevadas há um “espaço” crescente para
produções tradicionais associadas a regimes de qualidade diferenciada (Agricultura biológica,
DOP/IGP). Em Portugal concretamente há variedades tradicionais que podem beneficiar desse
aumento de interesse. Tem de ser criada uma estratégia de comunicação adequada com
factores como “saber fazer tradicional”, “comércio justo”, “ responsabilidades ambientais “
etc, para atingir os consumidores dispostos a pagar mais não só no mercado interno como
externo ( ex: EU, India)
Empresas de grande dimensão, que abrangem toda a fileira, que detém uma grande % do
mercado nacional e que imprimem dinâmica ao sector .
Eventual reconhecimento da AIFO enquanto Organização Interprofissional, pode vir a ser o
factor catalisador para, em conjunto com a produção, poder ser levado concretizado este tipo
de acções ou outras que cabem no domínio de uma organização interprofissional



VINHO DE QUALIDADE E ORIGEM CERTIFICADA

Tendo em conta os critérios 1. ‐ Relevância em termos da contribuição para as exportações e/ou o
valor acrescentado da economia e 2.‐ capacidade de diferenciação, são de destacar os seguintes
pontos para os VINHOS DE QUALIDADE E ORIGEM CERTIFICADA, concretizando os casos do VINHO
DO PORTO e DO VINHO DO DOURO:
1. Entre 2000 e 2007 o comércio externo de vinhos registou uma taxa anual de crescimento de 7,4%
em volume e 1,1% em valor, tendo‐se atingido nesse ano um volume de exportações
correspondentes a 57% da produção nacional que geraram mais de 612 milhões euros;
2. Com reflexo da conjuntura económica desfavorável nos mercados internacionais, em 2008 a taxa de
crescimento reduziu 2,8 pontos percentuais em volume (para 4,6%) e 0,5 p.p. em valor (para 0,6%).
Desta dinâmica resultou, em 2008, um volume de exportações de cerca de 52% da produção de
vinho daquele ano, com um valor de 590 milhões euros, representando cerca de 15% do comércio
externo de produtos Agro‐Alimentares e 2% do comércio externo total19. Em 2009, o volume total

19

Fonte: Ministério da Economia (GEE): Comércio Internacional de produtos Agro‐Alimentares (2008): 4.018 M€ /
Comércio Internacional Total: 37.949 M€ | INE, IP: Exportações de vinho (2008): 584 M€.
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de exportações diminui ligeiramente (40% da produção do ano 2009), atingindo um valor de cerca
de 560 milhões de euros;
3. O preço médio do vinho tem sido um indicador da valorização do produto nos mercados
internacionais. Com efeito, e apesar do clima de recessão mundial, verifica‐se um aumento do
preço médio (FOB) do vinho português de 16,5%, posicionando aquele indicador nos 2,37 €/litro;
4. O aumento do vinho engarrafado/acondicionado (66% das exportações em 2009) acompanha o
aumento da representatividade, nas exportações, de vinho certificado (com Denominação de
Origem ou Indicação Geográfica). É o caso dos vinhos com DOP (excluindo os DOP licorosos Porto e
Madeira, com comportamento diferenciado dos restantes) representam em 2009, 21% dos vinhos
exportados, face a 12% em 2007;
5. No caso do Vinho do Porto, importa realçar, nos últimos 300 anos, o seu desenvolvimento
orientado para a exportação e para responder às solicitações dos mercados internacionais.
Actualmente, mais de 86% da quantidade total é comercializada para o exterior (e mais de 84% no
que respeita ao volume de negócios);
6. A quantidade comercializada de Vinho do Porto cresceu desde 1992 a 2009 a uma taxa média anual
composta de 0,4% ao ano (1,3% de 1992 a 2007), enquanto o volume de negócios cresceu a uma
taxa de 2,4% (3,7% de 1992 a 2007).
7. É também de realçar que, entre 1992 e 2007, o volume total de Vinho do Porto vendido cresceu
22%, passando de 104 para 127 milhões de garrafas. Desse acréscimo de 23 milhões de garrafas,
mais de 17 milhões correspondem a categorias especiais, passando a sua quota de 7% em 1992
para 20% em 2007 (ano em que esta quota foi a mais elevada de sempre). Este crescimento das
vendas das categorias especiais contribuiu fortemente para o crescimento do valor das exportações
de vinho do Porto de 235,1 milhões de euros em 1992 para 404,3 milhões de euros em 2007;
8. A recente crise económica e financeira mundial provocou uma quebra na comercialização de Vinho
do Porto em 2008 e 2009, mas mesmo assim o sector vendeu 9,3 milhões de caixas (de 9 litros), no
valor de 352 milhões de euros, tendo conseguido manter os preços médios relativamente ao ano
precedente:
Vinho do Porto

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

milhões caixas

10,6

10,6

10,6

10,4

10,4

10,3

10,4

10,2

10,5

9,9

9,3

1,0%

0,4%

‐0,7%

‐1,2%

‐0,3%

‐0,9%

1,0%

‐2,2%

2,9%

‐5,3%

‐6,3%

396,2

414,8

407,7

428,7

411,1

400,0

405,0

395,9

404,3

375,8

352,1

6,6%

4,7%

‐1,7%

5,1%

‐4,1%

‐2,7%

1,2%

‐2,2%

2,1%

‐7,0%

‐6,3%

milhões euros

9. Mais recentemente, os valores do primeiro trimestre de 2010 mostram já uma recuperação das
vendas em volume e, mais importante ainda, em valor, com um total anual móvel (vendas dos
últimos 12 meses) de 2,9% acima do ano de 2009 em termos de volume de negócios (e 1,2% em
termos de quantidade), o que indica uma capacidade de reacção do sector e uma boa resposta aos
esforços promocionais, nomeadamente em países terceiros e nas “categorias especiais” (com
valores de TAM bastante acima da média do sector: 4,4 % em volume e 6,7% em valor), com preços
médios mais elevados;
10. No que respeita aos mercados, o vinho do Porto foi expedido/exportado em 2009 para 105
mercados e apesar de algumas fortes oscilações e de certas evoluções particularmente acentuadas,
o grupo dos dez principais mercados para o vinho do Porto tem‐se mantido bastante estável,
apenas com duas saídas – Suíça em 1994 e Itália em 1999 – e duas entradas ‐ Canadá em 1998 e
Espanha em 1999
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11. A evolução das exportações de Vinho do Porto para os EUA e o Canadá, possibilitou a diminuição da
sua dependência face à Europa, assim como um elevado contributo para o crescimento da quota
dos vinhos do Porto de Categorias Especiais;
12. Os restantes mercados (para além dos 10 principais) detêm ainda uma quota reduzida na
comercialização de vinho do Porto, mas é de realçar que desde 2004 a quota dos restantes
mercados (para além dos 5 principais) tem vindo a crescer, o que é um sinal positivo na evolução da
comercialização de Vinho do Porto e na diversificação da sua dependência face aos mercados
tradicionais. Esta evolução resulta dos esforços das empresas do sector do vinho do Porto, apoiadas
pelo IVDP, no desenvolvimento da procura em mercados de países terceiros com maior apetência
para os vinhos do Porto de categorias especiais e da focalização dos investimentos e dos esforços
promocionais e de defesa e protecção da denominação de origem nesses mercados
13. No caso do DOC Douro, é de realçar o crescimento significativo nas suas vendas, conseguindo
resistir aos efeitos da recessão mundial. Em 2009 a comercialização deste vinho atingiu 2,3 milhões
de caixas, no valor de 76,2 milhões de euros, o que correspondeu a aumentos de 3,6% na
quantidade vendida e de 4,4% no volume de negócios (logo um crescimento de 0,8% no preço
médio);
14. Desde 2004 (ano em que há pela primeira vez dados disponíveis sobre as vendas de DOC Douro), a
comercialização deste vinho cresceu a uma taxa média anual composta de 8,7% em quantidade e de
12,7% em volume de negócios;
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15. O principal mercado para o DOC Douro é
ainda o mercado nacional, embora o peso
das expedições/exportações tenha vindo
a crescer continuamente nos últimos
anos. Em 2009 o vinho DOC Douro foi
expedido/exportado para 86 mercados

10
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Análise Interna Ò Pontos Fortes


Estabilidade do financiamento da promoção, no âmbito da OCM vitivinícola;

Património vitícola único de elevada biodiversidade (mais de 200 variedades autóctones, um dos
maiores patrimónios genéticos da espécie);





Investimento continuado e reestruturação da vinha, com impacto na melhoria da qualidade;

Sinergias positivas com o enoturismo são reconhecidas. Potencial de elevado valor a ser
potenciado, através da colaboração estreita entre o sector do vinho e o do turismo;


Análise Interna Ô Pontos Fracos
Pequena dimensão das empresas é óbice à manutenção de relações de exportação significativas
com mais de um país;




Lacunas ao nível de gestão das empresas, particularmente no que toca ao marketing;



Falta de uma estratégia de exportação, dispersa e dificulta os esforços das instituições;

Análise Externa Ò Oportunidades ou Oportunidades Latentes
Diferenciação a nível mundial dirigida a consumidores exigentes, devida ao interesse crescente
do mercado mundial pelas castas tradicionais e pelo blending, tendência concordante com
tradições vitivinícolas portuguesas: vasta diversidade varietal e a prática tradicional do “blending”.



A alteração dos hábitos de consumo que se regista quer a nível mundial, quer nacional,
passando por uma redução dos níveis de consumo.



Perda de categoria de país, devido à concentração no mercado interno e ao reduzido volume nas
exportações;





Forte concorrência nos mercados externos, particularmente nos grandes mercados mundiais.



Aparecimento dos ditos países do “novo mundo do vinho” (Austrália, Chile, EUA e Argentina);
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CASOS DOS VINHOS DO PORTO E DO DOURO

Análise Interna Ò Pontos Fortes
Notoriedade e antiguidade da região (RDD do Douro) pela sua história e pelo seu estatuto
produtivo e cultural (paisagem cultural evolutiva e viva, património da humanidade);



 Condições edafo‐climáticas de excelência na RDD para a produção de vinhos licorosos e
tranquilos de elevada qualidade ‐ “vinhos de lote” de excepção;


Existência de Instituto público específico (IVDP, IP) e de um conselho interprofissional paritário;

Garantia de qualidade decorrente da certificação dos vinhos efectuada pelo IVDP, (sistema de
certificação de qualidade internacionalmente reconhecido) ‐ laboratório e câmara de provadores
acreditados);


A capacidade e experiência de exportação no sector do Vinho do Porto,
com presença em vários mercados importantes;


Investimentos realizados nos últimos anos por operadores quer ao nível
da vinha quer das adegas, focados na valorização qualitativa das produções;




Diferenciação devido a diversidade da gama de Vinho do Porto.

Análise Interna Ô Pontos Fracos


Custos de produção elevados (viticultura de montanha, micro‐propriedade, fraca mecanização);



Fragilidade do movimento cooperativo e associativo da produção na RDD;

 Dimensão reduzida do sector empresarial, sobretudo no sector do DOC Douro, implica
dificuldade em manter relações de exportação significativas em mais de um mercado;

Reduzido poder negocial face à grande distribuição, até pela quase inexistência de marcas
globais;


 No caso do Vinho do Porto: Concentração excessiva das vendas num número restrito de
mercados (Europeu); forte sazonalidade das vendas; dificuldades na comunicação, fruto da
complexidade da gama; o reduzido nível de conhecimento do produto pela generalidade dos
consumidores;

No caso do DOC Douro: Elevada dependência do mercado nacional; elevada dispersão do
padrão da qualidade, fruto da “novidade” do sector; dificuldade em reflectir os custos de produção
no preço de venda; reduzido nível de conhecimento do produto pela generalidade dos
consumidores.
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Análise Externa Ò Oportunidades ou Oportunidades Latentes
Valorização da qualidade e notoriedade alcançada por vários vinhos DOC Douro e Porto em
mercados externos importantes (como o Reino Unido, os EUA, o Canadá ou o Brasil);





Novos mercados (novos países consumidores e mercados emergentes);

 Associação entre promoção de valores ambientais, paisagem cultural e consumo de vinho de
qualidade;


Sinergias entre o sector dos vinhos do Douro e do Porto e sector do turismo (enoturismo);



Regimes de apoio ao abrigo da OCM vinhos, o PRODER, o QREN;

Crescente procura de produtos diferenciados, com garantia de qualidade e crescentes
preocupações de segurança alimentar;



 Emergência de nova geração de empresários e enólogos, com significativa exposição mediática
nacional e internacional;

Estratégias empresariais de produção conjunta e acordos de cooperação entre actores, de
geometria variável;


 Estratégias de comunicação e marketing com grande potencial de receptividade e atracção de
novos segmentos de procura à RDD, com vinhos muito bem cotados entre os “opinion makers”
internacionais;

Aproveitamento da diversidade da gama do Vinho do Porto, visando a diversificação de
mercados e de segmentos de consumidores.





Envelhecimento e decréscimo demográfico na RDD (escassez de mão‐de‐obra);

Falta de recursos humanos qualificados, para as empresas vitivinícolas, para o turismo e
desenvolvimento integrado da região;


Tendência para o decréscimo do consumo de vinho nos países produtores; a tendência mundial
para a redução do consumo de bebidas alcoólicas, nomeadamente vinhos licorosos; os lobbies anti‐
álcool;





Crescimento de impostos e taxas sobre o álcool;



Imitações e fraudes;

Pressão sobre preços e as margens de comercialização pelo poder crescente da grande
distribuição.
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CENÁRIO DE ANTECIPAÇÃO

Consolidação e Desenvolvimento das Estratégias de Posicionamento dos
Vinhos do Porto e DOC Douro nos Mercados Internacionais
A tendência de ligeira quebra na quantidade de vinho comercializado para o exterior devido à
redução do consumo;
O interesse crescente do consumidor nos mercados tradicionais e nos novos mercados
internacionais;
A qualidade e a inovação do produto (gama) adaptando‐se às exigências dos consumidores
actuais;
A notoriedade internacional da Região Demarcada do Douro (RDD);
1. No caso do Vinho do Porto, deverá estimular um aumento dos investimentos em promoção
e inovação. No caso dos mercados tradicionais (essencialmente consumidores dos vinhos do
Porto standard), a sua notoriedade permitirá valorizar, reconhecer e remunerar a qualidade do
produto. No caso dos novos mercados, para diminuir a dependência dos mercados tradicionais,
os investimentos em promoção e aproveitamento de sinergias permitirão penetrar em novos
mercados mais valorizadores do produto (Vintage, LBV, Tawny com indicação de idade, etc.) e
da nova gama de produtos (Portonic, Porto Rosé, CaipiPorto, etc), atraindo assim novos
consumidores.
2. No caso do Vinhos do Douro, prosseguirão os investimentos em promoção, visando
posicionar os vinhos DOC Douro como vinhos fiáveis e de elevada qualidade, bem como,
aproveitando a notoriedade do vinho do Porto para ganhar nível de internacionalização e
penetrar cada vez mais nos mercados de elevados padrões de consumo. Para tal, continuará a
apostar nos vinhos/marcas de elevada qualidade e de excelente relação qualidade/preço.
A marca Vinhos de Portugal / Wines of Portugal poderá vir a constituir uma marca distintiva e
uma ferramenta determinante na criação de sinergias entre as diferentes acções promocionais.
A médio e longo prazos, poderá ser associada a uma imagem de qualidade e diferença,
potenciando uma utilização mais eficaz dos apoios e as verbas utilizadas pelo sector na
promoção dos vinhos portugueses nos mercados externos.
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CORTIÇA

Tendo em conta os critérios 1. ‐ Relevância em termos da contribuição para as exportações e/ou o
valor acrescentado da economia e 2.‐ capacidade de diferenciação, analisamos seguidamente a
cortiça, sendo de destacar os seguintes pontos:
A indústria de cortiça abarca dois grandes sub‐sectores de actividade: a rolha de cortiça (representa
cerca de 70 por cento) e os materiais de construção e decoração (20 por cento), sendo estes os mais
representativos.
O sub‐sector rolheiro tem sofrido fortes ameaças dos vedantes sintéticos (plástico, alumínio, vidro,
etc.), o que provocou uma perda de quota de mercado nos últimos anos. É, pois urgente, recuperar
alguma da quota perdida e fortalecer a posição nos mercados ainda fiéis à cortiça.
O sub‐sector dos materiais de construção e decoração é um sector em ascensão, mas com fortes
concorrentes, como é o caso dos produtos de madeira e de materiais chineses (com visual
semelhante à cortiça). É necessário reforçar a posição dos produtos de cortiça para pavimentos,
revestimentos e isolamentos, e em mercados já cruciais, como é o caso da
Alemanha/Benelux/Japão, trabalhar os mercados em crescimento como a Rússia/Estados
Unidos/Canadá e explorar novos mercados como é o caso dos Emirados Árabes Unidos e China.
1. Ao nível das exportações e mediante o gráfico seguinte, apesar de uma situação de aumento
constante até o ano 2000, a partir desta data as exportações entraram numa situação de
estagnação sendo que, de 2008 para 2009 as exportações diminuíram 15 % em valor e 8,8 % em
volume.
2. O
valor
gerado
pelas
exportações portuguesas de
cortiça revela‐se extremamente
significativo, dado representar
aproximadamente 0,7% do PIB
(preços de mercado), 2,3% do
valor das exportações totais
portuguesas e cerca de 30% do
total
das
exportações
portuguesas
de
produtos
florestais.

3. Do ponto de vista do mercado
dos vedantes a situação não é
animadora tendo‐se constatado
nos últimos 10 anos a perda de
30% de quota.
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Cortiça
Ano

Plásticos

Cápsulas Alumínio

%

Unidade (M)

%

Unidade (M)

%

Unidade (M)

2004

75

12609

14,1

2373

10,8

1822

2005

70,2

12031

17,2

2951

12,6

2151

2006

67,2

11698

18,4

3204

14,4

2512

2007

66,1

11678

17,8

3143

16,1

2850

2008

65,4

11550

16,4

2900

18,1

3200
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4. O principal sector de destino dos
produtos de cortiça é a indústria
vinícola que absorve 69 por cento
de tudo o que é produzido, seguido
do sector da construção civil com
13%.

Fonte: APCOR Ano: 2007

5. Portugal é o líder mundial na
exportação da cortiça. Segundo os
dados do United Nations Statistics
Division, Portugal ocupa o primeiro
lugar com 60%, em 2005.

Euros
2004

%
2005

2004

2005

Portugal

875 144 905

839 375 777

59,13

60

Espanha

262 623 211

254 821 055

17,74

18,21

França

51 482 518

46 888 466

3,48

3,35

Itália

46 238 348

436 61753

3,12

3,12

EUA

36 405 437

40 991 753

2,46

2,93

Alemanha

35 403 226

33 829 032

2,39

2,42

Fonte: United Nations Statistics Division – UN Commodity Trade Statistics Data‐
base

6.

No
que
toca
à
representatividade
das
exportações de cortiça no
conjunto das exportações
portuguesas por país, regista‐se
que para a Argentina e Chile, a
cortiça representa mais de 40%
do valor exportado. Para a
Austrália o valor ultrapassa os
30%.
Fonte: INE Ano: 2008

7. A Europa é o principal destino das
exportações portuguesas de cortiça
absorvendo 59,4 por cento do total
(em valor). Os principais destinos
das exportações portuguesas de
cortiça são a França (18,8%), os EUA
(16%), a Espanha (11,6%), a
Alemanha (7,5%) e a Itália (7,3%) –
percentagens em valor.
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8. As rolhas de cortiça continuam a
liderar as exportações portuguesas
de cortiça, assumindo 552 Milhões
de Euros, seguido da cortiça como
material de construção com 165
Milhões de Euros (gráfico 10).

Fonte: INE

9. Dentro do segmento de rolhas de
cortiça, as rolhas naturais surgem
em primeiro lugar com 415
milhões de euros, seguidas pelas
rolhas de champanhe com 88
milhões e as aglomeradas (86
milhões de euros).

Análise Interna Ò Pontos Fortes
Propriedades: natural, renovável, reciclável, ecológico ‐ um produto com um índice elevadíssimo
de sustentabilidade;





Excelentes características sensoriais (tacto, visão, olfacto);



Inegáveis qualidades técnicas da cortiça;



Material versátil em termos de manuseamento e transformação;

Conotação Cultural da Cortiça (principalmente com Portugal, um dos símbolos mais
representativos da identidade Portuguesa);




Liderança mundial de Portugal na produção e comércio de cortiça;



Localização avançada na curva da experiência, face aos concorrentes internacionais;



Existência de grandes grupos económicos nacionais ligados à indústria de cortiça;



Empresas com alto nível tecnológico e a apostar na Inovação e I&D;



Indústria eco‐eficiente: aproveitamento de toda a matéria‐prima (não há desperdício);



Exploração da Cortiça é o garante da sustentabilidade dos ecossistemas do montado.
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Análise Interna Ô Pontos Fracos
Concentração da produção e transformação da cortiça num conjunto de países que não são de
grande visibilidade e potencial mundial;



Fragilidade inerente ao processo produtivo, em termos de reflorestação, investigação,
coordenação e regulação;




Fraca agressividade nos mercados por parte das médias, pequenas e micro empresas;

 Pouca divulgação das potencialidades do material, desconhecimento por parte do consumidor e
produtor;


Flutuação de preços da matéria‐prima no montado;

Sector constituído maioritariamente por homes sem capacidade de promoção dos seus produtos
individualmente;




Débil aposta das PMEs em marketing e comunicação nos mercados.

Análise Externa Ò Oportunidades ou Oportunidades Latentes


Condições positivas ao desenvolvimento de novos produtos, para além dos convencionais;



Demonstração da capacidade evolutiva do material ‐ Cortiça o material para o Futuro;



Elevado potencial de inovação tecnológica;



Interesse de informação sobre o sector e seus produtos;



Realçar a posição privilegiada de Portugal em relação à produção e transformação do material;



Campanhas de marketing, promoção e divulgação da cortiça e seus produtos;



Tendências do "eco‐design";



Preocupações ambientais;



Maior poder de compra, associado à procura de produtos de qualidade;



Novas técnicas de fabrico, com ganhos evidentes de produtividade;



Estabelecimento de alianças estratégicas;



Novas geografias;



Líderes de opinião contrários à cortiça começam a reconsiderar as suas posições (sector vinícola).

Campanhas promocionais por parte de algumas industrias concorrentes às dos produtos em
cortiça (ex. rolheira) que veiculam uma imagem negativa em detrimento de outros materiais como
o plástico e o metal;





Escassez do material pelo forte direccionamento para a indústria das rolhas;

Pouca diversidade e disponibilidade de processos produtivos da cortiça para além dos utilizados
na indústria das rolhas, pavimentos e isolamentos;





Estagnação dos mercados vinícolas de qualidade no espaço europeu;



Preço da matéria‐prima sujeito a variações frequentes;



Aumento do número de produtos substitutos.

MADRP/GPP

57

CENÁRIO DE ANTECIPAÇÃO

Valorização Internacional do Produto e Consolidação das Estratégias de
Internacionalização da Cortiça
A promoção e marketing no contexto do sector da cortiça alargando as potencialidades da
cortiça e credibilizando a rolha como produto de excelência mas, também, de toda a Fileira
Florestal revela‐se uma acção prioritária e que visa responder a uma necessidade efectiva da
fileira, por forma a manter a notoriedade de que se reveste o sector da cortiça nos mercados
internacionais.
A dinamização da internacionalização assume um papel central na actividade das empresas,
pretendendo‐se aumentar o nível das exportações de forma a alcançar 1,1 a 1,2 biliões de
euros (+40%), apesar das dificuldades sentidas tanto na adaptação cultural, como na colocação
dos produtos ou na valorização dos mesmos
A competitividade das indústrias de base florestal passa também por uma melhoria da
imagem da Fileira e dos seus produtos. É necessário combater ideias preconcebidas e
desinformadas que definem a cortiça como material ultrapassado, pouco versátil ou, até,
inimigos da sustentabilidade ambiental, e que ignoram totalmente as vantagens ecológicas,
económicas e sanitárias da sua utilização como matéria‐prima de excelência, com um
fortíssimo impacto positivo na sociedade e na produtividade industrial. Nesse sentido é
importante a manutenção e incremento do potencial produtivo, através de repovoamento com
vista a melhoria qualitativa da cortiça.
Neste âmbito, foi desenvolvido o Projecto INTERCORK que diz respeito à promoção
internacional da cortiça, e constitui um instrumento fundamental para a consolidação da
estratégia de reforço de internacionalização deste sector, passando pela credibilização da
indústria portuguesa, no que toca à rolha de cortiça. Também no que toca à cortiça como
material de construção, se prevê a expansão para um conjunto alargado de mercados.
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MADEIRA E MOBILIÁRIO

Tendo em conta os critérios 1. ‐ Relevância em termos da contribuição para as exportações e/ou o
valor acrescentado da economia e 2.‐ capacidade de diferenciação, analisamos seguidamente a
fileira da Madeira para os casos do Mobiliário de Madeira e das Paletes, sendo de destacar os
seguintes pontos:
1. No sector das indústrias da Fileira de Madeira, que englobam toda a transformação da madeira,
desde o abate até ao consumidor final, a balança comercial é positiva desde 2001, tendo vindo a
crescer sustentadamente desde então.
2. Estas indústrias atingiram, em 2008, um volume global de negócios próximo de 2.000 milhões de
euros (cerca de 51% dos quais, exportados), com a seguinte distribuição por subsectores:

Proporção das exportações no valor de produção
Vol. Vendas

Import

Export

(milh.€)

(milh.€)

(milh.€)

Serração

360

240

256

Painéis

393

167

229

Carpintaria

343

104

126

Mobiliário

890

582

823

TOTAL

1.986

1.271

1.665

Fonte: INE 2008

3. Assumem particular relevância o mobiliário de madeira e as paletes pela criação de valor ao longo
da cadeia de duas formas distintas: a) Paletes (inteiramente a partir de madeira de origem
nacional): desde a compra da madeira em pé, até ao produto final, o valor multiplica cerca de 7
vezes e b) Mobiliário (fabricado à base de madeira de origem nacional, em aglomerado ou MDF):
desde a compra da madeira em pé, até ao produto final, o valor multiplica cerca de 30 vezes.
4. No caso do Mobiliário, o volume exportado era de cerca de 50% do produzido em 2000 e agora já
atinge os 90%. No caso do Mobiliário de madeira esta relação será mais modesta. De cerca de 10%
em 2000, passamos neste momento a exportar cerca de 40% da produção. É também no Mobiliário
que se encontra o maior peso das exportações no valor produzido, e o maior crescimento desta
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relação. Maior criação de valor, grande potencial de exportação, inovação e sucesso na penetração
em mercados externos.
5. De relevar que cerca de 90% do mobiliário de madeira é produzido a partir de painéis derivados.
Destes, 75% são de origem nacional. Dos restantes 10% de mobiliário de madeira, produzido a
partir de madeira maciça, metade é feito com madeiras de origem nacional.
6. Em termos de exportações, verificou‐se um crescimento notável das mesmas, já que desde 2001 (e
para o mobiliário de madeira) estas cresceram cerca de 57%. As exportações portuguesas
apresentam uma tendência claramente favorável. As empresas nacionais têm vindo cada vez mais a
apostar em mercados externos confirmando assim a sua posição no estrangeiro.
7. Assim, dos 271 milhões de euros de mobiliário de madeira exportados, quase 200 milhões têm
origem em madeiras nacionais (183 com origem em madeira de pinho), pelo que consistem na
criação de valor (30 vezes por Euro de madeira cortada), a partir de uma matéria prima nacional,
endógena e renovável.
8. O valor das exportações é de 271 milhões de Euros em 2008, contra um valor de importações de
178 milhões de Euros, o que corresponde a uma taxa de cobertura de 1,5, valor este exemplar no
panorama nacional. Este produto representa quase 20% do total das exportações da Fileira de
Madeira, e é aquele em que se tem registado um crescimento m ais expressivo, desenvolvendo uma
estratégia de diferenciação pela qualidade do produto, e de promoção em mercados internacionais
tão diversos como a Espanha, França, Itália, Reino Unido, Angola, Marrocos, entre outros.
9. No caso dos produtos de Serração, o volume exportado é actualmente de cerca de 40% da
produção, o que é muito significativo considerando que em 2000 não passava de 10%.
10. Comparativamente com o ano 2000, o subsector de Serração de Madeira que, entre outros
produtos, produz e exporta paletes, tem vindo a verificar um crescimento notável das exportações,
na ordem dos 150%. Com comportamento exportador positivo, tem maior capacidade de impacto
em toda a Fileira de transformação de Madeira, actua nas maiores e melhores empresas de
serração, que por sua vez têm maior capacidade de influenciar a produção florestal de pinheiro, a
montante. A melhoria da competitividade destas empresas tem impactos directos muito positivos
nas empresas de painéis de madeira, dado que libertará subprodutos de qualidade para estas
trabalharem.
11. O valor das exportações de paletes de madeira é de 19 milhões de Euros em 2008, contra um valor
de importações de 5 milhões de Euros, significando uma taxa de cobertura excepcional de 3,8,
embora com montantes globais não tão expressivos como em outros produtos da Fileira. No
entanto, estes produtos registam uma taxa de exportações crescente, e baseiam a sua
competitividade nos mercados externos na qualidade da matéria‐prima nacional e na qualidade das
produções das principais empresas.
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CASO DO MOBILIÁRIO DE MADEIRA

Análise Interna Ò Pontos Fortes


Boa relação qualidade‐preço;



Know–how empírico tradicional de várias gerações sobre o trabalho da madeira;



Modernização tecnológica;



Flexibilidade operacional;

Análise Interna Ô Pontos Fracos


Descapitalização e reduzida liquidez financeira de grande parte das empresas;



Reduzida produtividade face à média da UE;



Processos de cooperação e subcontratação pouco desenvolvidos;



Reduzida notoriedade do mobiliário “Made in Portugal” nos mercados externos;



Atomização da indústria (mobiliário).

Análise Externa Ò Oportunidades ou Oportunidades Latentes
Integração no mercado ibérico e proximidade dos mercados de maior crescimento e/ou consumo
de produtos de madeira, nomeadamente UE, Norte África e PALOP;





Forte indústria fornecedora de equipamento nacional – cooperação a montante;

Apoio a Programas de promoção sectorial como facilitador das acções de prospecção e
promoção de cada empresa.





Fortes restrições no acesso ao crédito e nos mecanismos de protecção do risco

Tendência de saturação dos mercados próximos com aumento de custos para acesso a mercados
mais longínquos (mobiliário);



Redução do poder negocial pela tendência de concentração de fornecedores e canais de
distribuição (mobiliário).
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CASO DAS PALETES

Análise Interna Ò Pontos Fortes


Boa relação qualidade‐preço;



Modernização tecnológica;



Flexibilidade operacional;

Matéria‐prima natural, renovável e sustentável, com excelentes propriedades de resistência
mecânica





Evolução positiva das exportações (até 2008) para mercados exigentes.

Análise Interna Ô Pontos Fracos


Descapitalização e reduzida liquidez financeira de grande parte das empresas;



Reduzida produtividade face à média da UE;



Forte dependência da conjuntura internacional (transacções comerciais);



Falta de matéria‐prima lenhosa em quantidade e qualidade, nomeadamente de pinheiro bravo;



Concentração em produtos de baixo valor acrescentado e baixo preço (serração);

Análise Externa Ò Oportunidades ou Oportunidades Latentes


Potencial produtivo da Floresta Nacional

Integração no mercado ibérico e proximidade dos mercados de maior crescimento e/ou consumo
de produtos de madeira, nomeadamente UE, Norte África e PALOP;





Forte indústria fornecedora de equipamento nacional – cooperação a montante;



Generalização do recurso às tecnologias de informação;

Apoio a Programas de promoção sectorial como facilitador das acções de prospecção e
promoção de cada empresa



Integração no mercado ibérico e proximidade dos mercados de maior crescimento e/ou consumo
de produtos de madeira, nomeadamente UE, Norte África e PALOP;





Instabilidade global da economia e estagnação conjuntural do consumo



Fortes restrições no acesso ao crédito e nos mecanismos de protecção do risco



Debilidade da gestão da floresta de pinho (serração e painéis de madeira);

Risco de aumento da concorrência pela matéria‐prima para queima como produção de energia
(biomassa); (serração e painéis de madeira);



Condições fitossanitárias da Floresta Portuguesa (Nemátodo da madeira de pinheiro) e gestão
pública das medidas de erradicação;



62

MADRP/GPP



Pouca disponibilidade de madeira certificada para resposta à crescente procura;

CENÁRIO DE ANTECIPAÇÃO

Aumento das Exportações e Desenvolvimento de Estratégias de
Posicionamento dos Produtos da Fileira da Madeira e Mobiliário nos
Mercados Internacionais
Estamos perante um sector que se apresentará, no horizonte temporal até 2013, como
fortemente internacionalizado, tanto do ponto de vista comercial como do investimento num
contexto de integração no mercado Ibérico e proximidade dos mercados de maior crescimento
e/ou consumo de produtos de madeira, nomeadamente UE, Norte África e PALOP.
Contudo, poderá registar‐se alguma tendência para a necessidade de procurar mercados
longínquos, acarretando a prazo aumento custos de colocação, prevendo‐se possível redução
do poder negocial pela tendência de concentração de fornecedores e canais de distribuiçãp.
No sub‐sector das paletes, poderá verificar‐se alguma retracção, dada a relação com as
dinâmicas de comercialização, e devido à instabilidade global da economia e estagnação
conjuntural do consumo, existindo ainda um risco de aumento da concorrência pela matéria‐
prima para queima, como produção de energia (biomassa).



PASTA E PAPEL

Tendo em conta os critérios 1. ‐ Relevância em termos da contribuição para as exportações e/ou o
valor acrescentado da economia e 2.‐ capacidade de diferenciação, analisamos seguidamente a
industria de Pasta e Papel, sendo de destacar os seguintes pontos:
1. O Sector Português da Pasta e do
Papel opera num mercado global,
defrontando‐se
com
elevados
padrões de exigência por parte dos
consumidores do Ocidente, com forte
regulamentação ambiental ao nível
europeu, e com custos de matérias‐
primas diferenciados consoante o
Continente em que se opera.
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2. Apesar da forte concorrência e dos
diferentes enquadramentos legais
existentes nos países concorrentes, o
Sector tem vindo a aumentar o
crescimento das suas produções,
sendo
reconhecido
internacionalmente
pela
boa
qualidade dos produtos vendidos,
sejam eles a pasta ou o papel nas
suas diferentes formas: 5º Maior
Produtor Europeu de Pastas Químicas
e 2º Maior Produtor Europeu de
papel não revestido;
3. A redução da quantidade de pasta vendida para mercado e o aumento da quantidade de papel
vendido reflectem o esforço de integração da pasta em papel, tendência que se deverá acentuar
nos próximos anos.
4. Cerca de 84% da produção total de pasta e papel é certificada pela ISO 14000 e 84% tem também a
certificação de Higiene, Saúde e Segurança no Trabalho pela OSHAS 18001.
5. A contribuição do sector para a economia Portuguesa é muito relevante, sendo o peso da fileira da
pasta e do papel na economia nacional de cerca de 1,3% do produto interno bruto, e, no seu
conjunto, uma força exportadora líquida, responsável por 3,6% de todas as exportações nacionais
de bens.
6. A actividade do Sector da Pasta e do Papel ganha uma importância acrescida, uma vez que é um
sector exportador líquido, exportando mais valor do que as importações realizadas. Na realidade, o
sector tem uma taxa de cobertura das importações em cerca de 40%, contribuindo assim
positivamente para a Balança de Pagamentos.
7. Os avultados investimentos industriais ocorridos em 2008 irão alterar significativamente o
panorama da indústria portuguesa de pasta e papel, posicionando o nosso sector na vanguarda das
actividades económicas nacionais;
8. As empresas associadas da CELPA são responsáveis pela gestão directa de cerca de 202 mil
hectares, em propriedades próprias e arrendadas, o que corresponde a 2,3% do território nacional.
Destes, perto de 183 mil estavam ocupados com floresta, o que representa cerca de 5,3% da
floresta nacional.
9. Actualmente, a gestão da área florestal detida pelas empresas encontra‐se certificada quer pelo
Forest Stewardship Council (FSC), quer pelo Programme for the Endorsement of Forest Certification
(PEFC), as duas normas internacionais que certificam a gestão florestal sustentável, atingindo os
177.3 mil hectares e os 199.8 mil hectares, respectivamente. Esta área de floresta corresponde a
94,0% do total certificado pelo FSC e a 98,9% do total certificado pelo PEFC em Portugal.
10. O sector da pasta e do papel integra algumas das unidades industriais mais competitivas da Europa,
de uma enorme complexidade tecnológica, em permanente esforço de modernização ao nível dos
equipamentos, dos processos, do controlo de produção e da qualidade e da competência técnica
dos recursos humanos que nela trabalham.
11. Trata‐se de um sector verdadeiramente nacional, baseado na transformação de uma matéria‐prima,
natural e renovável ‐ a madeira, produzida em florestas geridas especificamente para esse efeito.
Os produtos papeleiros são, também, naturais, renováveis, recicláveis, reutilizáveis e biodegradáveis.
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12. No seu conjunto, as associadas da CELPA foram responsáveis pela produção, em 2008, de 2.02
milhões de toneladas de pasta para papel e mais de 1.66 milhões de toneladas de papel. Estes
valores colocam Portugal como o 6º maior produtor europeu de pasta para papel (5º maior
produtor de pastas químicas) e o 14º maior produtor europeu de papel e cartão (2º maior produtor
europeu de papel não couché sem pasta mecânica).
13. Transformou, em 2008, cerca de 6.2 milhões de metros cúbicos de madeira de eucalipto e pinho e
cerca de 378 mil toneladas de papel e cartão recuperado em produtos com um volume de vendas
de 1623 milhões de euros.

Análise Interna Ò Pontos Fortes
Forte peso nas exportações totais do país, com impactes económicos e sociais positivos na
economia nacional;




Forte criador de emprego indirecto regional;



Matéria‐prima passível de certificação por gestão sustentável;

 Processo de transformação, baseado num recurso renovável, originando produtos recicláveis e
remanufacturáveis;

Inovação do Produto e Modernização Tecnológica (Iniciativa do Print Power (PP) é uma iniciativa
de marketing da cadeia de valor gráfica na Europa);




Fortes investimentos ambientais e de reforço da capacidade produtiva;



Produto final de qualidade e reconhecido pelos países importadores;



Sector industrial muito relevante para a economia Portuguesa.

Análise Interna Ô Pontos Fracos
Insuficiente comunicação com o exterior, nomeadamente em relação às boas práticas que tem
vindo a implementar;




Sector dependente da conjuntura internacional;
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A existência das melhores técnicas disponíveis na grande maioria das fábricas, o que implica que
o Sector pode estar limitado ao nível do potencial de redução adicional do seu impacte ambiental;





Falta de atractividade como entidade empregadora.

Análise Externa Ò Oportunidades ou Oportunidades Latentes


Posicionamento responsável na aplicação de boas práticas ambientais;



Imagem de sector relevante para a economia nacional;



Novas oportunidades em áreas de competência via:
i. Fundos florestais;
ii. Fundos de carbono e mercado financeiro;

Distorção no mercado europeu relativamente ao valor dos bens exportados, com produtos
provenientes de países fora do âmbito do Protocolo de Quioto (Fundo de Carbono) a preços mais
atractivos;



Falta de disponibilidade e aumento do preço da matéria‐prima – madeira – como consequência
da sua utilização para a produção de energia renovável;




Percepção negativa do sector por parte dos consumidores, ONGs e Associações;

Estrutura de custos do sector em Portugal elevada, o que poder vir a trazer alguma perda de
competitividade face às concorrentes internacionais;
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Dificuldade em alargar a certificação florestal sustentável a todo o volume de abastecimento.
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CENÁRIO DE ANTECIPAÇÃO

Defesa do posicionamento dos produtos da industria de Pasta e Papel
nos Mercados Internacionais
Os fortes desafios do ponto de vista comercial, económico e legislativo, terão como consequência a
continuação de investimentos para aumentar a sua capacidade de produção e o seu
reconhecimento internacional pela qualidade dos seus produtos (principalmente na Europa, a zona
mais exigente e que mais absorve as exportações). O sector deparar‐se‐à com um conjunto de
ameaças que, ao terem sido já identificadas, se encontrarão incorporadas na sua gestão corrente e
na sua estratégia de crescimento, e que terão, necessariamente, de originar acções e políticas
específicas, nomeadamente:
Promoção das áreas potenciais de produção, reflectindo sobre a melhor forma de aumentar a
produtividade dessas mesmas áreas e prevenir os incêndios florestais, prevenindo a falta de
disponibilidade de matéria‐prima;



Potenciais e diferenciadas utilizações da matéria‐prima: a União Europeia tem como objectivo
atingir 20% da energia produzida de fontes renováveis em 2020;




Influência das licenças de emissão de CO2 atribuídas ao sector;

 Influência do objectivo da União Europeia em atingir, em 2020, 20% da energia produzida de
fontes renováveis como a madeira;

Regulação excessiva e não‐articulada apontando para crescentes custos associados com as
matérias subsidiárias, processos de produção, seguros e instrumentos financeiros.



Caso de internacionalização – Print Power
A iniciativa do Print Power (PP) é uma iniciativa de marketing da cadeia de valor gráfica na Europa.
Reúne os 4 principais sectores que compõem tal cadeia de valor da impressão gráfica: Sector de
produção de papel, Sector gráfico, Sector editorial e Sector postal. Pretende‐se estabelecer uma
actividade pan‐europeia comum, para promover a utilização de meios de impressão por
publicitários e pelas suas agências, através de uma rede de organizações nacionais Print Power nos
vários países.
Estima‐se que o valor económico acrescentado pela cadeia de valor gráfica da Europa totaliza 160
mil milhões de euros e corresponde a cerca de 5 milhões de postos de trabalho.
A estratégia Print Power tem duas vertentes distintas:
A. Uma campanha de marketing que demonstre a eficácia da impressão como canal de marketing e
publicidade, Print Power, propriamente dita. Destina‐se a reforçar a posição da impressão como
canal de marketing e publicidade. O Print Power demonstrará e provará aos decisores de meios
(media‐mix), a eficácia da publicidade impressa moderna.
B. Uma iniciativa de sustentabilidade que demonstre o aspecto “amigo do ambiente” da impressão
e do papel, Two Sides. Tem como objectivo informar e educar os utilizadores e influenciadores
sobre as características ambientais positivas do papel e da impressão.
Para efeitos de sensibilização serão utilizadas duas marcas separadas. De facto, entendeu‐se que
manter as duas vertentes separadas reconhece os diferentes objectivos de cada uma e assegura
que a isenção e credibilidade da iniciativa de sustentabilidade Two Sides (importante para envolver
as ONGA’s e outras organizações), não fiquem comprometidas pela orientação necessariamente
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assertiva e deliberadamente pró‐gráfica da campanha de eficácia Print Power.



INDUSTRIA TRANSFORMADORA DA PESCA

Tendo em conta os critérios 1. ‐ Relevância em termos da contribuição para as exportações e/ou o
valor acrescentado da economia e 2.‐ capacidade de diferenciação, analisamos seguidamente a
industria transformadora da pesca, nomeadamente, conservas de peixe e bacalhau demolhado
ultracongelado, sendo de destacar os seguintes pontos:
1. O sector da indústria transformadora das pescas é geralmente repartido em três grandes
subsectores que correspondem, grosso modo, ao subsector das Conservas e Semi‐conservas; o
subsector da Salga e Secagem de pescado, vulgo do Bacalhau, e o do Pescado Fresco e
Congelado.
2. A lógica de "separação de águas" entre os subsectores, bem definidos, baseia‐se na questão
tecnológica da transformação da matéria‐prima (independentemente de qual), ou seja, a
esterilização e estanquicidade da embalagem no caso das conservas, a preparação pelo sal e
secagem no caso do bacalhau, a congelação no caso do congelado, a quem mais tardiamente
foram agregados os transformados e os preparados em fresco.
3. Pesem as óbvias diferenças, cada subsector encontra aspectos comuns que se prendem
essencialmente com questões de disponibilidade de matéria‐prima, em quantidade e qualidade
industrial adequada, e com questões inerentes aos mercados (quer de aquisição 20, quer de
colocação 21). Obviamente que o fundamento comum destes ramos produtivos é o facto de
todos eles se tratarem de actividades económicas de produção alimentar baseadas no pescado.
4. Actualmente, todos os vários subsectores apresentam produtos que pretendem colocar nos
mercados internacionais, e para os quais se pretendem estabelecer estratégias de
internacionalização. Os mercados externos, comunitários ou de países terceiros, têm permitido
manter uma dinâmica que compensa e atenua largamente o tradicional défice da balança
comercial dos produtos da pesca nacional.
5. Por outro lado, o aspecto de se tratar de uma actividade económica, mas ao mesmo tempo de
se estar perante produção alimentar, é uma questão de tal modo premente que pode, no
limite, impedir ou condicionar a produção dos alimentos. Este facto fica patente, por exemplo,
nas restrições legais inerentes à protecção alimentar e que são impostas por força de lei
(licenciamento dos estabelecimentos, controle de qualidade das linhas de produção,
certificação de produtos, capacidade e qualidade do armazenamento, capacidade e qualidade
do transporte, etc.), que têm conduzido à correcção de deficiências estruturais, mas que, por
outro lado e ao mesmo tempo, têm conduzido ao encerramento de unidades que, ao longo dos
tempos, foram demonstrando capacidade de colocação do produto no mercado sem
constrangimentos de maior.

20

Grande parte do pescado, ou outras componentes do ciclo de produção, resultam de importação directa ou indirecta por parte
das empresas.
21

Se a importância estratégica do sub‐sector das conservas depende das condições comerciais de exportação, mais recentemente

o subsector da salga e secagem tem vindo a ter uma maior preponderância face aos mercados externos, nomeadamente quanto ao
bacalhau salgado seco (emigração portuguesa e PALOPs) e demolhado ultracongelado (produto comoditie preferencial em meio
urbano). Todo o restante sector incide primordialmente sobre o mercado interno, numa lógica de abastecimento alimentar
estratégico.
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CASO DAS CONSERVAS DE PEIXE – Sardinha, Atum e Cavala

Análise Interna Ò Pontos Fortes
 Enorme potencial de conservação e de armazenagem em condições extremas, dada a sua
estanqueicidade e elevado prazo de validade;

Forte interacção com a pesca local: o pescado utilizado é maioritariamente originário da pesca
artesanal (pequenos pelágicos);


 Forte interacção com outros produtos alimentares, sendo um cliente relevante de outros
produtos tais como os óleos alimentares (azeite, p.e.x);

Know‐how de longa tradição. Especializações regionais fortes, nomeadamente junto de
Matosinhos/Póvoa de Varzim, Peniche e Olhão que se traduz numa elevada concentração de
estabelecimentos junto daqueles portos;


Produto estratégico, destinado preferencialmente ao mercado externo (UE e Países Terceiros),
com uma elevada componente positiva na Balança Comercial portuguesa;



Diminuição do número de empresas sem grande alteração das quantidades produzidas,
significando um elevado grau de reagrupamento da produção e de concentração empresarial;



Análise Interna Ô Pontos Fracos


Produto alimentar frequentemente associado a situações de crise (guerra, catástrofes, etc.),

Dependência da variação de stocks nacionais de determinadas espécies implicando, na escassez,
o recurso à importação (biqueirão, cavala, etc.);



As conservas de atum (excepto das ilhas) denotam uma quase total dependência de matéria‐
prima não nacional;



 Falta de entendimento operativo entre as Organizações de Produtores/Pesca e a indústria, com
poucos exemplos de integração vertical;


Indústria mão‐de‐obra intensiva, com inerente custo unitário elevado;



Baixo investimento em promoção ou em marketing face ao mercado de destino;

Capacidade e intervenção associativa deficitária e estrangulamento ao nível dos laboratórios de
referência (produtos e embalagens) na perspectiva metodologia, tempo e custo.


Análise Externa Ò Oportunidades ou Oportunidades Latentes
Marcas comerciais bem conhecidas, reportando claramente a produto português, e com elevada
penetração nos mercados nacional e internacional;



 Mercado interno a ser o primeiro substituto da eventual quebra dos volumes de exportação,
servido de “almofada protectora” para o risco financeiro;


Facilidade de acesso ao financiamento comunitário para estruturas, equipamentos e sistemas;
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Estratégias comerciais das empresas a serem ultrapassadas e, portanto, serem postas em causa,
quando ocorrem acordos gerados no plano comunitário e que são claramente opostos aos seus
interesses, favorecendo a concorrência (p. e.x os acordos UE/Marrocos, ou do reconhecimento de
outras espécies enquanto tipo‐sardinha, ignorando totalmente a especificidade da C. pilchardus);



 Falta de acesso a apoios financeiros orientados para a internacionalização das empresas e
produtos;


Diversas "barreiras técnicas" na colocação de produto em países terceiros.

CENÁRIO DE ANTECIPAÇÃO

Aumento das Exportações e Consolidação das Estratégias de
Internacionalização da Conserva de Peixe
Tendência para a manutenção dos custos de produção, embora com aumentos de preço da
matéria‐prima e uma estabilidade dos preços no consumidor.
Estimular a produção e a internacionalização através de:
a. Promoção da conserva enquanto produto tradicional, superlativo quer do ponto de vista
nutricional quer ambiental, ou seja um produto qualificado e diferenciado junto dos
consumidores alvo no mercado externo,
b. Promoção da organização, da modernização e da eventual concentração das estruturas de
transformação e comercialização,
c. Aposta contínua na qualidade (qualidade intrínseca e qualidade percebida) e na respectiva
certificação e
d. Aumento da produção e da colocação externa.
Os objectivos operacionais a atingir serão:
Manter a quota no mercado nacional (cerca de 45% da produção em valores médios
anuais), aumentado ligeiramente a sua penetração, e fazer crescer claramente a colocação no
mercado externo;



Aumentar a quota bruta de exportação e respectiva margem de comercialização em
mercados específicos (Grã‐Bretanha, França, Itália, EUA e países asiáticos);



Reposicionar a indústria conserveira como um sector atractivo para re‐investimento e
apostar no investimento de base, a partir de novas fábricas vocacionadas para a exportação e a
inovação.



 Apostar nas imagens de produto certificado, articulando com a certificação da matéria‐
prima (aos níveis comercial, ambiental e da qualidade), e de produto saudável, livre de
conservantes ou quaisquer aditivos químicos
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CASO DO BACALHAU SALGADO SECO DEMOLHADO ULTRACONGELADO

Análise Interna Ò Pontos Fortes


Tradição do consumidor, associado à percepção de "produto português",;

 Produto commoditie, com boa apetência para os mercados urbanos, mas mantendo a percepção
de qualidade de “produto à moda antiga”;


Produto alternativo ao Bacalhau salgado seco (BSS);

Inovação. Novos métodos de preparação, numa clara aproximação à procura moderna de
produtos alimentares, com efeitos de arrasto sobre as empresas de menor dimensão. Integração de
técnicas amigas do ambiente e de poupança energética;



Concentração produtiva em torno de dois "pólos" produtivos do bacalhau (Gafanha da
Nazaré/Aveiro e Lisboa), reforçando o desenvolvimento de economias de aglomeração intra‐
sectoriais;



Grande potencial de armazenamento em condições estáveis de refrigeração e grande prazo de
validade enquanto produto alimentar;




Know‐how continuado, em constante adaptação;



Crescente capacidade de internacionalização na colocação dos produtos (especialmente UE).

Análise Interna Ô Pontos Fracos
Tradicionalidade associada ao produto, o que funciona como um desincentivo para as camadas
mais jovens, desconhecedores da qualidade e particularidades intrínsecas;



 Dependência do abastecimento externo de matéria‐prima com frequente instabilidade do
mercado de oferta, nomeadamente quanto ao preço;


Forte consumo energético unitário, quer para processamento quer para armazenamento;

Análise Externa Ò Oportunidades ou Oportunidades Latentes
Quota crescente na exportação para países terceiros (PALOPs e Brasil) e para países comunitários
(mais que em “mercado da saudade”);



Sinergias criadas e sustentadas por linhas de abastecimento "personalizadas" aproveitando os
circuitos normais já existentes para o BSS;


 Inúmeras "barreiras técnicas" (incluindo barreiras alfandegárias tal qual) na colocação de
produto em países terceiros.


Concorrência com o mercado tradicional do bacalhau salgado seco.
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CENÁRIO DE ANTECIPAÇÃO

Aumento das Exportações e Consolidação das Estratégias de
Internacionalização do Bacalhau Demolhado Ultracongelado (BDU)
Tendência para o aumento dos custos de produção, com elevada dependência energética, face
a flutuações sensíveis do preço (e disponibilidade) de matéria‐prima, e a uma relativa
estabilidade dos preços no consumidor.
Tendência para a continuidade do aumento da procura, num produto que é parcialmente
substitutivo do tradicional bacalhau salgado seco (BSS), nomeadamente junto das faixas
urbanas, seja no mercado português seja em mercados consumidores de bacalhau.
Estimular a produção e a internacionalização através de:
a. Promoção do bacalhau demolhado enquanto produto tradicional, mas simultaneamente
como uma commoditie, ou seja um produto altamente qualificado do ponto de vista
alimentar e gastronómico e bem identificado junto dos consumidores‐alvo no mercado
externo, apresentado como um pronto‐a‐cozinhar;
b. Agregação produtiva e da capacidade associativa, potenciadoras de economias de
agregação, em virtude da concentração da maioria das estruturas de transformação e
comercialização,
c. Aposta contínua na qualidade e na respectiva certificação e diferenciação,
d. Aumento da produção e da colocação externa.
Os objectivos operacionais a atingir serão:


Manter a quota no mercado nacional de BSS e aumentar a penetração de BDU;

Aumentar a quota bruta de exportação e respectiva margem de comercialização em
mercados específicos (Brasil, França, Grã‐Bretanha, outros UE, EUA, México, Angola);



 Apostar nas imagens de produto certificado, articulado com a certificação de pesca
sustentável, e de produto saudável e de fácil e eclética utilização.

Associar a imagem cultural da gastronomia tradicional portuguesa, grande conhecedora de
pescado, ao consumo de bacalhau e à inovação dos produtos transformados do mar.
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4.4 TURISMO EM ESPAÇO RURAL


Enquadramento

No âmbito das Grandes Opções do Plano 2010‐201322 apresentadas pelo Governo, as linhas gerais
de política económica estabelecidas apontam para o relançamento da economia e posicionamento
do País de forma mais competitiva no novo panorama internacional, apostando “na
internacionalização23 da economia como um desígnio estratégico nacional para os próximos anos
tendo em vista, nomeadamente, os seguintes vectores considerados fundamentais”:
o

Exportações;

o

Aumento da actividade das actuais empresas produtoras de bens transaccionáveis;

o

Alargamento da base de empresas com capacidade exportadora;

o

Posicionamento da economia nacional em novos mercados.

Refere‐se ainda como grande opção, a promoção dos produtos portugueses e do turismo nos
mercados externos. É neste contexto que importa analisar e perspectivar a internacionalização do
Turismo em Espaço Rural.
O TER tem uma importância relevante nas zonas rurais dado que contribui para diversificar e
aumentar as fontes de receita das explorações, directamente pelas dormidas que fornece,
indirectamente pela aumento das vendas que induz nos produtos frescos ou transformados
produzidos localmente.
O TER pode contribuir para a sobrevivência de pequenas e médias explorações em particular nas
zonas do interior, mais desfavorecidas. Atrai turistas para as zonas onde se localiza e possibilita um
retorno económico de maior dimensão uma vez que tem impacto, de uma forma geral nas
empresas locais.

22

Grandes Opções do Plano ‐ Linhas gerais da política económica

As linhas gerais da política económica da presente legislatura passam por relançar a economia e promover o emprego, prosseguir
a modernização de Portugal, da economia e do Estado.
Desde logo, é essencial ultrapassar de forma robusta e consistente a crise, relançando a economia e posicionando o País de forma
mais competitiva no novo panorama internacional. O contexto exige que se continuem a mobilizar recursos e esforços para
atenuar os efeitos da crise sobre as empresas e as famílias.
Importa também prosseguir o esforço de investimento na criação de condições estruturais para uma economia mais competitiva,
seja através de mais e melhores qualificações, seja pela modernização tecnológica ou ainda pela oferta integrada de um conjunto
de infra‐estruturas. Num outro quadrante, a valorização das exportações e a aposta numa estratégia de energias, baseada em
fontes renováveis, eficiência energética e novos conceitos de mobilidade, são essenciais para enfrentar o défice externo e o
endividamento, mas também para reposicionar o País como mais competitivo e na vanguarda tecnológica.
23

A internacionalização da economia deve assim ser um desígnio estratégico nacional para os próximos anos, tendo em vista os
seguintes vectores fundamentais:
• Aumento da actividade das actuais empresas produtoras de bens transaccionáveis;
• Alargamento da base de empresas com capacidade exportadora;
• Aumento das exportações de maior valor acrescentado;
• Reforço da captação do investimento modernizador;
• Posicionamento da economia nacional em novos mercados;
• Dinamização de um novo mapa para a diplomacia económica.
No período 2010‐2013 serão privilegiadas medidas que contribuam para: (i) o reforço da cooperação estratégica entre os
diferentes agentes envolvidos no processo de internacionalização; (ii) o incentivo ao investimento e o emprego no sector dos bens
e serviços transaccionáveis; (iii) a atracção de investimento directo estrangeiro modernizador; (iv) a promoção dos produtos
portugueses e o turismo nos mercados externos; (v) a formação e capacitação de empresas para a internacionalização.
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O trabalho publicado pelo Turismo de Portugal – “Índice de competitividade do sector das Viagens e
Turismo ‐ Portugal nos pilares da competitividade” ‐ refere que, “... em 2009, Portugal posicionou‐
se, pelo segundo ano consecutivo, no top 20 dos destinos mais competitivos do mundo para a
atracção de investimentos nos sectores do Turismo e Viagens”.
Neste trabalho são mencionadas as razões apontadas para tal posicionamento: ”... a prioridade
dada pelo Governo ao sector do Turismo, a facilidade de criação de empresas, a hospitalidade dos
portugueses e o nº de locais e monumentos classificados como Património Mundial”.
A Suíça mantém o maior índice de competitividade sendo de salientar as pontuações que obteve
nos seguintes itens: “Quadro Regulatório” (medidas de política geralmente sob a esfera da
intervenção estatal), “Ambiente empresarial e infra‐estrutura” (relativo a ambiente empresarial e
infra‐estruturas de cada economia/actividade turística) e “Recursos humanos, culturais e naturais”
(dotação de cada país nas três vertentes).
No que respeita aos países da Bacia do Mediterrâneo, Portugal detém a segunda posição, sendo
somente ultrapassado pela Espanha. O Quadro regulatório de Portugal é sem dúvida o factor em
que se destaca.
A PAC tem dado sempre importância ao TER, considerando‐o como uma das actividades
económicas a desenvolver no âmbito da diversificação de actividades na exploração agrícola e da
criação de microempresas, estabelecendo apoios específicos no quadro dos programas/iniciativas
LEADER. No actual Programa de Desenvolvimento Rural, os apoios estão considerados no eixo 3.
O TER no contexto da PAC é considerado como uma actividade económica relevante e indissociável
dos diferentes sistemas agrícolas cujas características permitem o fornecimento de bens públicos
(paisagem, biodiversidade, ciclo da água e do carbono, valores culturais e patrimoniais, etc.).
Por outro lado, uma vez que o mercado não valoriza devidamente a totalidade de bens e serviços
públicos que determinados sistemas asseguram, o TER surge como uma alternativa para remunerar,
pelo menos parcialmente e em determinados casos, o fornecimento de bens públicos à sociedade
por parte da agricultura.
O TER pode assim representar um significativo factor de competitividade para os sistemas agrícolas
a que está associado e, logo, constituir um elemento de suporte económico, evitando o abandono
ou a intensificação agrícola que frequentemente ameaçam aqueles sistemas e as zonas rurais onde
se inserem.
O TER, como actividade económica, constitui em si mesmo um bem público (remunerado) ao
contribuir para que a sociedade, e em particular as populações urbanas, possam fruir dos bens
públicos associados à identidade das zonas rurais.
O TER tem um efeito catalisador nas zonas rurais, ao potenciar oportunidades para o aparecimento
ou sustentabilidade de microempresas na área da transformação e dos serviços.
No âmbito da análise que se está a realizar no seio da UE, a DG AGRI, apresentou um documento de
trabalho sobre a viabilidade das zonas rurais, onde refere a estreita ligação entre os diferentes
sistemas de agricultura e o TER, considerando estes sistemas como um factor importante para o
valor do turismo das diferentes regiões24.
24

Why do we need a common agricultural policy? Discussion paper by dg agriculture and rural development december 2009 –
1.3. Viable rural areas
Agriculture is an irreplaceable element in rural areas and is closely linked to the other driving forces in these regions which deter‐
mine economic, environmental and social development. Different farming systems produce many different types of landscape and
contribute to successfully developing the natural potential of EU's rural regions. This is fundamental to the attractiveness of an
area which is in turn, in combination with specific regional food products, part of the identity of a rural area. These elements are
also an important factor in the tourism value of a region and the amenities it provides for neighbouring urban centres.
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No Relatório sobre fornecimento de Bens Públicos apresentado pela COM refere‐se que a
atractividade das paisagens agrícolas, a presença de biodiversidade e de aspectos históricos
proporcionam, importantes oportunidades para actividades económicas como o turismo em espaço
rural e actividades de recreio.

Segundo o Decreto Lei nº39/2008 de 7 de Março, que consagra o actual regime jurídico de
instalação, exploração e funcionamento dos empreendimentos turísticos, um Empreendimento de
Turismo no Espaço Rural é um estabelecimento que se destina a prestar serviços de alojamento em
espaços rurais, dispondo para o seu funcionamento de um adequado conjunto de instalações,
estruturas, equipamentos e serviços complementares, tendo em vista a oferta de um produto
turístico completo e diversificado no espaço rural. Os empreendimentos de turismo no espaço rural
podem ser classificados num dos seguintes três grupos: “agro‐turismo”, “casas de campo” e “hotéis
rurais” e devem integrar‐se nos locais onde se situam de modo a preservar, recuperar e valorizar o
património arquitectónico, histórico, natural e paisagístico das respectivas regiões, através da
recuperação de construções existentes, desde que seja respeitada a traça arquitectónica da
construção já existente.
Assim, apresentam‐se em seguida, os conceitos relativos aos três grupos acima referidos:
Agro‐turismo: Estabelecimento situado em explorações agrícolas, considerado um
empreendimento de turismo no espaço rural, que se destina a prestar serviços de alojamento,
permitindo aos hóspedes o acompanhamento e conhecimento da actividade agrícola ou a
participação nos trabalhos aí desenvolvidos de acordo com as regras estabelecidas pelo
responsável, não podendo possuir mais de 15 unidades de alojamento destinadas as hóspedes;
Casa de campo: Estabelecimento situado em aldeias e espaços rurais, considerado um
empreendimento de turismo no espaço rural, que se destina a prestar serviços de alojamento e se
integra na arquitectura típica do local onde se situa em função da sua traça, materiais de construção
e demais características, não podendo possuir mais de 15 unidades de alojamento destinadas as
hóspedes;
Hotel Rural: Estabelecimento hoteleiro situado no espaço rural, que respeita as características
dominantes da região onde está implantado, em função da sua traça arquitectónica e materiais de
construção, podendo instalar‐se em edifícios novos que ocupem a totalidade de um edifício ou
integrem uma entidade arquitectónica única que respeite as mesmas características.

Estes conceitos passaram a ser utilizados pelo INE somente a partir de 28‐12‐2009, pelo que a
informação estatística apresentada neste relatório (ponto 4.4.3) ainda reflecte os anteriores
conceitos (Decreto Lei nº54/2002 de 11 de Março), motivo pelo qual se apresentam de seguida para
cabal entendimento.
Como Turismo no Espaço Rural entende‐se as actividades e serviços de alojamento e animação em
empreendimentos de natureza familiar prestados no espaço rural, mediante pagamento. Os
empreendimentos de turismo no espaço rural podiam ser classificados numa das seguintes
modalidades de hospedagem: “turismo de habitação”, “turismo rural”, "agro‐turismo”, “turismo de
aldeia”, “casas de campo”, “hotéis rurais” e “parques de campismo rurais”. Estas modalidades que
vieram a ser alteradas na nova legislação correspondiam às seguintes nocões:
Casa de Campo: Estabelecimento de turismo no espaço rural, que presta serviço de hospedagem
em casa particular situada em zona rural (sendo ou não utilizada como habitação própria pelos seus
proprietários ou legítimos detentores) e que, pela sua traça, pelos materiais construtivos e demais
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características, se integra na arquitectura e ambiente rústico próprios da zona e do local onde se
situa;
Hotel Rural: Estabelecimento de turismo no espaço rural que se situa em zona rural fora da sede de
concelho e se destina a proporcionar serviços de alojamento e outros serviços acessórios ou de
apoio, com fornecimento de refeições, mediante pagamento. Deve ocupar a totalidade de um ou
mais edifícios que, pela traça arquitectónica, pelos materiais de construção, equipamento e
mobiliário, respeita as características dominantes da região em que se situa. Não pode possuir
menos de 10 quartos ou “suites”;
Unidade de agro‐turismo: Estabelecimento de turismo no espaço rural que presta serviço de
hospedagem de natureza familiar em casas particulares integradas em explorações agrícolas, que
permitam aos hóspedes o acompanhamento e conhecimento da actividade agrícola ou a
participação nos trabalhos aí desenvolvidos, de acordo com as regras estabelecidas pelo
responsável;
Unidade de Turismo de Aldeia: Estabelecimento de turismo no espaço rural que presta serviço de
hospedagem e é constituído por um conjunto de cinco casas particulares (no mínimo), que pela sua
traça, materiais de construção e demais características se integra na arquitectura típica da aldeia
onde se situa. (Nota: estas casas situam‐se em aldeias e são exploradas de forma integrada,
utilizadas ou não como habitação própria dos seus proprietários, legítimos possuidores ou
detentores);
Unidade de Turismo de Habitação: Estabelecimento de turismo no espaço rural que presta serviço
de hospedagem de natureza familiar em casas antigas particulares, as quais, pelo seu valor
arquitectónico, histórico ou artístico, são representativas de uma determinada época, como por
exemplo os solares e as casas apalaçadas;
Unidade de Turismo Rural: Estabelecimento de turismo no espaço rural que presta serviço de
hospedagem de natureza familiar em casas rústicas particulares que se integram na arquitectura
típica regional por características que lhes são específicas como a traça e os materiais construtivos;
Parque de Campismo Rural: Empreendimento instalado em terrenos destinados, permanentemente
ou temporariamente, à instalação de acampamentos, integrados ou não em explorações agrícolas,
cuja área não seja superior a 5000 m2.



Importância do Turismo em Espaço Rural na Economia

As “Estatísticas do Turismo – 2008” (INE) referem segundo “dados disponibilizados pelo Banco de
Portugal, relativos à Balança Turística Portuguesa, que as receitas de Turismo atingiram os 7 440
milhões de Euros” em 2008. A actividade económica do Turismo contribuiu com cerca de 5,1 % para
o VAB da economia em 2008.
Em 2008 o volume de negócios do TER atingiu 42.1 milhões de EUR, representando 1.7% do volume
total de negócios do sector do alojamento, segundo dados do INE – SCIE (Sistema de Contas
Integradas das Empresas).

76

MADRP/GPP

Quadro 4.4.2.1 ‐ Caracterização das Empresas de Turismo em Espaço Rural – 2007 e 2008
2007

Nº de Empresas

6 079

6 140

Turismo em Espaço Rural
(CAE 55202)

1 216

1 230

20.0

20.0

55 670

57 106

1 995

2 072

3.6

3.6

2 505.0

2 490.8

41.6

42.1

1.7

1.7

Peso do TER no total
do Alojamento (%)
Alojamento
(CAE 55)

Pessoal ao Serviço (Nº)

Turismo em Espaço Rural
(CAE 55202)
Peso do TER no total
do Alojamento (%)
Alojamento
(CAE 55)

Volume de Negócios
6
(10 milhões de EUR)

2008

Alojamento
(CAE 55)

Turismo em Espaço Rural
(CAE 55202)
Peso do TER no total
do Alojamento (%)

Fonte: INE - SCIE

O valor do TER, quando comparado com o valor dos produtos agrícolas tem uma importância
considerável. Refira‐se, a título de exemplo, que o volume de negócios do TER em 2008 atinge
quase 50% do valor da produção do azeite (INE ‐ Contas Económicas da Agricultura ‐ 2008).
Em 2008 o TER empregou 2 072 pessoas (3.6% do total do Alojamento) e o número de empresas
associadas foi de 1 230 (20% do total do Alojamento).
Relativamente ao ano anterior, o indicador que maior progressão revelou foi o do pessoal ao
serviço, cujo acréscimo foi de +3.9%; também o número de empresas e o volume de negócios
cresceram de 2007 para 2008, respectivamente, +1.2 e +1.3%.

Devido à introdução da nova CAE em 2008 (CAE rev.3) ocorreu uma quebra de série relativamente
aos dados do SCIE25. Para permitir a comparação com o ano anterior, o INE actualizou/reviu os
dados de 2007, tomando em consideração a actualização da informação entretanto tornada
disponível.
De qualquer forma, apresentamos seguidamente a série anterior ‐ 200426 a 2007 ‐ de modo a
analisar a evolução do sector no período referido. Assim, no período de 2004 – 2007, o volume de
negócios do TER registou um aumento progressivo e significativo (acréscimo de 54 % de 2004 a
2007), o contrário acontecendo ao nº de empresas (com uma quebra de 18 %) e ao emprego
(pessoal ao serviço) associados.

25

A adopção da CAE rev.3 trouxe diferenças significativas na organização e agrupamento das diferentes actividades, pelo que a análise sectorial não é comparável com a
divulgada em anos anteriores. A acrescer às alterações intrínsecas inerentes à nova nomenclatura, a implementação do SICAE – Sistema de informação da Classificação de
Actividades económicas levou a uma actualização das actividades económicas, derivada do confronto de informação entre vários organismos da Administração Pública
(Instituto Nacional de Estatística; Ministério da Justiça; Ministério das Finanças) e o Banco de Portugal.
26

O SCIE foi alvo de uma importante reformulação na produção das estatísticas das empresas a partir de 2004, assente numa maior cobertura do universo empresarial,
passando a incluir profissionais liberais e a utilizar informação exaustiva, em detrimento dos dados extrapolados do Inquérito Anual às Empresas.
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Quadro 4.4.2.2 ‐ Caracterização das Empresas de Turismo em Espaço Rural – 2004 a 2007
2004

Nº de Empresas

2007

7 165

7 029

6 878

6 734

Turismo em Espaço Rural
(CAE 55233)

2 008

1 906

1 754

1 645

28.0

27.1

25.5

24.4

52 508

53 264

53 501

53 804

2 811

2 893

2 628

2 539

5.4

5.4

4.9

4.7

1 916.0

1 896.1

2 091.0

2 296.0

36.9

40.7

43.6

56.8

1.9

2.1

2.1

2.5

Alojamento
(CAE 551 e 552)
Turismo em Espaço Rural
(CAE 55233)
Peso do TER no total
do Alojamento (%)
Alojamento
(CAE 551 e 552)

Volume de Negócios
(106 milhões de EUR)

2006

Alojamento
(CAE 551 e 552)

Peso do TER no total
do Alojamento (%)

Pessoal ao Serviço (Nº)

2005

Turismo em Espaço Rural
(CAE 55233)
Peso do TER no total
do Alojamento (%)

Fonte: INE - SCIE



Caracterização do Turismo no Espaço Rural
Gráfico 4.4.3.1 ‐ TER – Capacidade de Alojamento em 2008 – Nº de Camas
Continente
89%

R.A.Madeira
5%
R.A.Açores
6%
Fonte: INE (Estatísticas do Turismo)

Quadro 4.4.3.1 ‐ TER‐ Capacidade de Alojamento (Nº de Estabelecimentos e Nº de Camas)
2000
Nº de Estabelecimentos

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

668

685

866

936

965

1 053

1 010

1 023

1 047

6 293

6 476

8 553

9 337

9 815

10 792

10 842

11 327

11 692

Turismo no Espaço Rural
Nº de Camas
Nº de Estabelecimentos

2 717

2 726

3 037

3 150

3 204

3 353

3 334

3 362

3 401

489 095

495 671

429 450

432 048

442 975

457 262

465 985

469 916

481 002

24.6

25.1

28.5

29.7

30.1

31.4

30.3

30.4

30.8

1.3

1.3

2.0

2.2

2.2

2.4

2.3

2.4

2.4

Alojamento Turístico total
Nº de Camas

% do TER no Alojamento Nº de Estabelecimentos
Turístico Total
Nº de Camas
Fonte: INE (Estatísticas do Turismo)
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Gráfico 4.4.3.2 ‐ TER – Evolução da Capacidade de Alojamento – 2000 a 2008
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A capacidade de alojamento do TER apresentou uma tendência de crescimento no período 2000‐
2008. Em número de estabelecimentos ocorreu um decréscimo em 2006, no entanto, a partir daí a
evolução foi retomada.
Em 2008, existiam 1 047 estabelecimentos de TER, sendo a capacidade de alojamento de 11 692
camas. Relativamente ao Alojamento turístico total, o TER representava cerca de 30.8% do total de
estabelecimentos e 2.4% do número de camas.
Em 2008 (gráfico 4.4.3.3), a modalidade de TER que ofereceu maior número de camas foi o Turismo
Rural, seguindo‐se o Turismo de Habitação, concentrando em conjunto quase 60% da oferta total. O
Agro‐turismo e as Casas de Campo representaram, individualmente, uma oferta de 17% e 12%,
respectivamente, seguindo‐se os Hotéis Rurais com 10%. Por último, o Turismo de Aldeia ofereceu
somente 2% das camas.
Gráfico 4.4.3.3 ‐ TER – Capacidade de Alojamento por Modalidade no Continente – 2008

Turismo de
Aldeia
2%

Turismo de
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24%

Hotel Rural
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17%
Turismo Rural
35%
Fonte: INE (Estatísticas do Turismo)

A Região Norte detinha em 2008, por si só, 46% das camas totais do TER, seguindo‐se‐lhe a região
Centro com 26%. Deste modo, as duas principais regiões possuíam mais de 70% da capacidade total
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de alojamento do TER, no Continente. De referir ainda o Alentejo, com uma representatividade de
21% em 2008.

Gráfico 4.4.3.4 ‐ TER – Capacidade de Alojamento por Regiões no Continente – 2008
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Fonte: INE (Estatísticas do Turismo)

De acordo com os dados disponíveis e constantes do Quadro 4.4.3.2, em 2008 registaram‐se 523.5
mil dormidas, número significativamente inferior ao registado em 2007 (‐21.2%), mas ligeiramente
superior ao que se verificou em 2006. O decréscimo ocorrido em 2008 ficou a dever‐se à crise
económica existente a nível mundial.

Quadro 4.4.3.2 ‐ Dormidas em Turismo no Espaço Rural
2000

Turismo no Espaço Rural

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

436 202

424 627

497 504

457 507

389 321

452 488

517 053

664 468

523 459

Residentes em Portugal

201 819

202 428

236 991

205 627

177 793

241 092

268 673

367 313

292 401

Residentes no Estrangeiro

234 383

222 199

260 513

251 880

211 528

211 396

248 380

297 155

231 058

42,4

41,8

42,3

42,0

42,1

43,7

46,0

48,6

47,8

1,0

1,0

1,2

1,1

0,9

1,0

1,1

1,4

1,1

Nº de Dormidas Total

Alojamento Turístico total

Nº de Dormidas (milhões)

% do TER no Alojamento
Turístico Total

Nº de Dormidas

Fonte: INE (Estatísticas do Turismo) e Turismo de Portugal I.P.

Tendo por base as dormidas ocorridas em TER entre 2000 e 2008, estima‐se que ocorra um
crescimento das mesmas e que o número de dormidas venha a ultrapassar as 700 000 em 2015
(Gráfico 4.4.3.5).
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Gráfico 4.4.3.5 ‐ TER – Evolução das Dormidas em Portugal – 2000 a 2015
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Fonte: 2000-2008 - INE (Estatísticas do Turismo); 2009-2015 - Estimativa GPP

Em 2008, 38% das dormidas em TER, no Continente, foram efectuadas por turistas estrangeiros,
maioritariamente provenientes de 7 países, destacando‐se a Alemanha, a Espanha, o Reino Unido e
a França (Gráfico 4.4.3.6).

Gráfico 4.4.3.6 – TER – Estrutura de Dormidas por países de residência no Continente em 2008
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38%
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América
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Fonte: INE (Estatísticas do Turismo)

Outros Paises
7%

Em termos de evolução (Gráfico 4.4.3.7), a Alemanha, apesar de ser o País com maior número de
dormidas, apresenta a quebra mais significativa no período 2003‐2008. Os Países Baixos
apresentam a maior subida e acompanham a queda geral verificada em 2008, consequência da crise
económica mundial. Reino Unido, França e EUA não registam variações muito significativas.
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Gráfico 4.4.3.7 ‐ TER – Evolução das Dormidas por países de residência no Continente
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Fonte: INE (Estatísticas do Turismo)

Nas regiões Norte, Centro e Lisboa predominam os turistas espanhóis, no entanto, nas duas
primeiras regiões, o segundo país de residência mais importante é o Reino Unido e em Lisboa é a
França, vindo a seguir também o Reino Unido. No Alentejo os turistas provenientes da Alemanha
são a esmagadora maioria (41%), aparecendo em seguida a Espanha. No Algarve, os
empreendimentos TER são frequentados preferencialmente por holandeses, seguindo‐se os belgas
e os alemães.
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Gráfico 4.4.3.8 ‐ TER – Dormidas por países de residência, por Região – 2008
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Segundo os dados do INE (Estatísticas do Turismo), em Portugal, em 2008, as dormidas de estrangeiros
em TER atingiram 231 058, num total de 523 459 dormidas (quadro 4.4.3.2).
O volume de negócios das empresas de TER (INE – SCIE) em 2008 foi de 42.1 milhões de EUR (quadro
4.4.2.1).
Cruzando estas duas fontes do INE, obtém‐se o valor médio de 80.4 EUR por dormida. A estimativa do
volume de negócios associado às dormidas de estrangeiros em TER é assim de 18.6 milhões de EUR em
2008.



Apoios públicos ao TER

O Programa de Desenvolvimento Rural, PRODER, estabelece no Subprograma 3 ‐ Dinamização das
zonas Rurais – apoios ao TER, às actividades de lazer e a outras actividades complementares. Estes
apoios incidem sobre projectos de investimento cujo montante de despesa elegível seja igual ou
inferior a 300 000 EUR. Acima deste montante os projectos de investimento terão de ser
candidatados ao sistema de incentivo do QREN.
O PRODER prevê ainda apoios para os Grupos de Acção Local (GAL) promoverem iniciativas de
cooperação, divulgação e animação que podem ser direccionadas para o TER.
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Assim, identificam‐se de seguida as medidas e acções do PRODER que estabelecem os apoios acima
referidos:
Medida 3.1 ‐ Diversificação da Economia e Criação de Emprego
Esta medida define apoios à criação ou melhoria de pequenas unidades de transformação, “lojas da
exploração/quinta”, nichos de mercado de produtos de qualidade e Turismo em Espaço Rural.
Inclui as seguintes acções:
o

‐ Diversificação de actividades da exploração agrícola

o

‐ Criação e Desenvolvimento de Microempresas

o

‐ Desenvolvimento de Actividades Turísticas e de Lazer

Acção 1 ‐ Diversificação de actividades da exploração agrícola
Âmbito ‐ Apoio à criação ou desenvolvimento na exploração agrícola, de actividades económicas de
natureza não agrícola.
Objectivos ‐ Estimular o desenvolvimento de actividades não agrícolas nas explorações agrícolas
criando novas fontes de rendimento e de emprego; Contribuir directamente para a manutenção ou
melhoria do rendimento do agregado familiar; Contribuir para a fixação da população, a ocupação
do território e o reforço da economia rural.
Beneficiários ‐ Titulares de uma exploração agrícola ou membros do seu agregado familiar.
Área geográfica de Aplicação ‐ Territórios de intervenção dos Grupos de Acção Local (GAL)
reconhecidos, sendo as freguesias definidas nos avisos de abertura dos concursos para
apresentação dos pedidos de apoio.
Acção 2 ‐ Criação e Desenvolvimento de Microempresas
Âmbito ‐ Criação e desenvolvimento de microempresas cujo ramo de actividade poderá ser alvo de
delimitação no âmbito das Estratégias Locais de Desenvolvimento (ELD), em coerência com as
necessidades dos territórios locais e com a estratégia definida
Objectivos ‐ Incentivar a criação e desenvolvimento de microempresas nas zonas rurais tendo em
vista a densificação do tecido económico e a criação de emprego, contribuindo para a revitalização
económica e social destas zonas
Beneficiários ‐ Microempresas (devidamente certificadas pelo IAPMEI)
Área geográfica de Aplicação ‐ Territórios de intervenção dos Grupos de Acção Local (GAL)
reconhecidos, sendo as freguesias definidas nos avisos de abertura dos concursos para
apresentação dos pedidos de apoio.
Acção 3 ‐ Desenvolvimento de Actividades Turísticas e de Lazer
Âmbito ‐ Apoio a actividades turísticas e de lazer, nomeadamente na criação ou desenvolvimento
de produtos turísticos, alojamento turístico e infra‐estruturas, tais como, centros de observação da
natureza/paisagem, rotas/percursos, animação turística
Objectivos ‐ Desenvolver o turismo e outras actividades de lazer como forma de potenciar a
valorização dos recursos endógenos dos territórios rurais, nomeadamente ao nível da valorização
dos produtos locais e do património cultural e natural, contribuindo para o crescimento económico
e criação de emprego.
Beneficiários ‐ Pessoas singulares ou colectivas de direito privado
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Área Geográfica de Aplicação ‐ Territórios de intervenção dos Grupos de Acção Local (GAL)
reconhecidos, sendo as freguesias definidas nos avisos de abertura dos concursos para
apresentação dos pedidos de apoio
Medida 3.2 – Melhoria da Qualidade de Vida
Esta medida define apoios para a recuperação e conservação do património rural no âmbito de uma
estratégia de valorização e atractividade dos territórios rurais
Âmbito ‐ As intervenções ao nível desta acção abrangem os seguintes domínios: preservação do
património rural construído (excepto o património histórico e monumental classificado), por exemplo,
moinhos ou espigueiros; refuncionalização de edifícios de traça tradicional para actividades associadas à
preservação e valorização da cultura local; preservação e recuperação de práticas e tradições culturais
(espólio documental e material, artes e ofícios, folclore, música, trajes, receituário gastronómico).
Objectivos ‐ Valorizar o património rural na óptica do interesse colectivo, enquanto factor de identidade
e de atractividade do território, tornando‐o acessível à comunidade, no âmbito de uma estratégia local
de desenvolvimento (ELD).
Beneficiários ‐ Qualquer pessoa singular ou colectiva de direito privado; autarquias locais; os Grupos de
Acção Local (GAL), ou as Entidades Gestoras (EG), reconhecidos nos termos do regulamento anexo à
Portaria nº 392‐A/2008, de 4 de Junho, no âmbito da preservação e recuperação de práticas e tradições
culturais.
Área Geográfica de Aplicação ‐ Territórios de intervenção dos Grupos de Acção Local (GAL)
reconhecidos, sendo as freguesias definidas nos avisos de abertura dos concursos para apresentação dos
pedidos de apoio.

Medida 3.4 ‐ Cooperação LEADER para o Desenvolvimento
Os principais objectivos desta medida são:
o

Promover o desenvolvimento de projectos de cooperação entre territórios rurais, situados
no espaço nacional com criação de mais valia para os territórios cooperantes.

o

Promover o desenvolvimento de projectos de cooperação entre territórios rurais nacionais
e de países terceiros, podendo estes não estar situados no espaço da União Europeia.

Para atingir estes objectivos a medida constitui um instrumento para incentivar a consolidação das
parcerias entre territórios rurais nacionais e internacionais, e de prosseguir o fomento de uma
cultura de cooperação entre os Grupos de Acção Local (GAL) e entre os respectivos agentes e
parceiros locais.
Medida 3.5 ‐ Funcionamento dos GAL, aquisição de competências e animação
Âmbito ‐ Esta medida pretende apoiar os GAL, no desempenho das suas funções de elaboração e
implementação da estratégia local de desenvolvimento, onde se insere a animação do território e o
acompanhamento dos projectos, e ainda na sua função de gestão, enquanto órgão intermédio de
gestão.
Objectivo (aplicável) ‐ Divulgar a Estratégia Local de Desenvolvimento junto do público alvo através
de acções de informação e animação local.
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Factores de competitividade / atractividade

O TER como parte integrante do turismo nacional, vê a sua competitividade dependente das três
componentes (sub‐índices) consideradas na determinação do Índice de Competitividade das
Viagens e Turismo (Travel & Tourism Competitiveness Index)27. Estas componentes são:
‐ “Quadro Regulatório” (medidas de política geralmente sob a esfera da intervenção estatal);
‐ “Ambiente empresarial e infra‐estrutura” (relativo ao ambiente empresarial e infra‐estrutura
“hard” de cada economia);
‐ “Recursos humanos, culturais e naturais” (dotação em termos de elementos humanos, culturais e
naturais).
O TER, enquanto produto turístico, envolve para além da oferta de alojamento todo o conjunto de
serviços, que pode ser proporcionado ao turista em cada local/região. Assim, a competitividade
deste produto tem necessariamente que ter em conta a atractividade do alojamento, as infra‐
estruturas e a oferta de serviços complementares associada.
A atractividade do alojamento TER decorre das características do estabelecimento em si mesmo
(incluindo‐se os recursos humanos empregues), da paisagem e do património rural construído
envolvente, do meio rural e das actividades agrícolas da região onde a unidade se insere, e ainda da
existência na sua proximidade de património mundial reconhecido, de cidades e vilas históricas, de
parques naturais e de outro património de especial interesse.
A competitividade das unidades de alojamento TER está cada vez mais dependente da existência de
oferta de serviços complementares em áreas como a cultura (música, artesanato, pintura,
mobiliário), a restauração (tradicional e típica), o desporto (golfe, rafting, canoagem, remo, hipismo,
BTT), o lazer (passeios organizados, cavalo, barco, carro, mini‐bus, pedestres), a animação (feiras
tradicionais das regiões e aldeias) e os caminhos/rotas, etc.
A par destes factores de competitividade realça‐se a importância da oferta de produtos de
qualidade certificada (DOP, IGP, ETG), provenientes da agricultura regional/local.
Igualmente importante em termos de competitividade é a existência de uma oferta de
empreendimentos TER com dimensão, qualificação e organização, que permita a sua integração
num produto turístico e respectiva promoção.



Reflexões para uma Estratégia de Internacionalização

A. De natureza institucional
1. Atribuir ao TER, dentro do turismo em geral, a condição de produto específico para o Turismo e
de produto estratégico
Projecto a desenvolver ‐ realização de trabalho conjunto entre Ministério da Economia e o MADRP
que envolva entidades como o Turismo de Portugal, o GPP, a DGADR e parceiros TER.
Projecto a desenvolver ‐ Preparação duma estratégia para TER tendo em vista:
o

27
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Articular as estratégias de promoção local com as estratégias regionais do Turismo;

“Portugal nos Pilares da Competitividade” do Turismo de Portugal
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o

Incentivar a Procura TER ‐ alargar o universo de interessados no TER; criar marca‐chapéu
para o Turismo Rural e neste âmbito:
•
•
•
•

Promover o TER em mercados alvo, tendo em conta os interesses desses mercados, as
regiões concorrentes e identificar os factores de diferenciação das Regiões;
Ancorar as estratégias TER (sub‐regiões/zonas TER de excelência) nos factores de
competitividade do Turismo em geral, em particular no Património Mundial
reconhecido, as Cidades e Vilas históricas e os Parques Naturais;
Potenciar como factor de competitividade e diferenciação dos TER os Produtos de
Qualidade Certificada (DOP,IGP,ETG), provenientes da agricultura regional/local;
Promover a realização de eventos de natureza cultural fora do âmbito agrícola, nas
sub‐regiões/zonas TER de excelência.

o

Articular e complementar os investimentos TER com os investimentos estruturais dos
municípios e regiões onde se inserem;

o

Promover a criação de serviços nos empreendimentos TER e a rede actividades com
impacto directo na utilização das unidades TER;

o

Manter e melhorar os factores de diferenciação paisagísticos das zonas de excelência TER
(relativamente a regiões concorrentes TER de outros países da Bacia do Mediterrâneo)

o

Organizar, aumentar, qualificar e certificar a oferta TER;

2. Instituir grupo de trabalho
Projecto a desenvolver – Criação de um grupo de acompanhamento de âmbito nacional, que inclua
Administração e parceiros TER.
B. De natureza organizativa e promocional
3. Incentivar a Procura TER ‐ alargar o universo de interessados no TER por parte de turistas
provenientes de outros Países e nacionais
3.1 Promover o TER em mercados alvo, tendo em conta os interesses desses mercados, as regiões
concorrentes e identificar os factores de diferenciação das Regiões/sub‐regiões/zonas TER de
excelência.
Projecto a desenvolver – realização de estudo de mercado para o TER com a metodologia utilizada
pelo Turismo de Portugal na identificação e tratamento dos 10 Produtos Estratégicos nacionais.
3.2 Ancorar as estratégias TER (sub‐regiões/zonas TER de excelência) nos factores de
competitividade do Turismo em geral, em particular no Património Mundial reconhecido, as
Cidades e Vilas históricas e os Parques Naturais.
Projecto a desenvolver ‐ evidenciar o papel do TER nas estratégias turísticas das regiões,
nomeadamente nas de promoção.
3.3 Potenciar como factor de competitividade e diferenciação dos TER os Produtos de Qualidade
Certificada (DOP,IGP,ETG), provenientes da agricultura regional/local.
Projecto a desenvolver – realização de promoção conjunta nas campanhas e eventos a realizar nos
mercados alvo permitindo coordenar estratégias de comercialização e acesso a novos mercados.
3.4 Promover a realização de eventos de natureza cultural fora do âmbito agrícola, nas sub‐
regiões/zonas TER de excelência.
Projecto a desenvolver – realização de concertos, exposições, congressos, etc., em zonas com
oferta TER, fora das épocas normais de maior utilização dos empreendimentos TER.
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4. Aumentar e melhorar a oferta TER
C. Na óptica da dimensão, concentração e qualificação da oferta
4.1 Aumentar a dimensão da oferta ‐ incentivar a criação e desenvolvimento de unidades TER
Projecto a desenvolver – analisar com as associações e GAL ligadas ao TER os actuais apoios e
identificar eventuais necessidades de ajustamentos em particular definir instrumentos financeiros
que possibilitem novas possibilidades de apoio às empresas para acederem ao sistema de
financiamento para o desenvolvimento das suas actividades, nomeadamente através de novos
processos de cobertura de riscos para o arranque de novas empresas ou uso mais eficiente das
existentes.
4.2 Aumentar a oferta concentrada
Projecto a desenvolver ‐ Criação de zonas de excelência TER associadas a uma dimensão mínima de
capacidade de oferta (massa crítica), a uma organização em rede, a uma qualidade padronizada e à
existência de uma comunidade TER na qual se encontram articulados os serviços complementares
ao fornecimento de dormidas;
4.3 Aumentar a oferta organizada e qualificada
Projecto a desenvolver – criar regime de incentivos ‐ à constituição de redes TER geridas por
entidades (entidades gestoras) as quais desenvolverão nomeadamente, actividades de criação e
promoção dos produtos turísticos, de animação (adequadas e ajustadas ao perfil da oferta dos
territórios), de certificação dos empreendimentos TER e de formação específica para empresários
TER.
Projecto a desenvolver – possibilitar e disponibilizar apoios para pacotes de formação específica
definidos pelas entidades gestoras de redes TER para empresários TER.
D. Na óptica da melhoria da envolvente TER
5. Articular e complementar os investimentos TER com os investimentos estruturais dos
municípios e regiões onde se inserem
Projecto a desenvolver ‐ Assegurar/ promover a existência de equipamentos de desporto (ex.: golfe,
remo, centros hípicos, etc.) e lazer e de outras infra‐estruturas na área de utilização/influência dos
TER e a execução de infra‐estruturas que melhorem acessibilidades e atractividade das unidades
TER (articulação com Autarquias e outras entidades).
6. Promover a criação de serviços nos empreendimentos TER e na área de influência TER;
Projecto a desenvolver ‐ Assegurar a oferta de produtos transformados ou frescos e a sua venda em
lojas TER dentro ou fora das explorações e a sua utilização nos serviços de restauração
locais/regionais.
7. Manter e melhorar os factores de diferenciação paisagísticos das zonas de excelência TER
(relativamente a regiões concorrentes TER de outros países da Bacia do Mediterrâneo)
Projecto a desenvolver – Disponibilizar incentivos que sustentem actividades agrícolas não
competitivas, mas indispensáveis à manutenção de “características paisagísticas TER” (ex.: olival
tradicional, amendoal, pastagens), através de apoios específicos para detentores TER nas zonas de
excelência

88

MADRP/GPP



TER – ANÁLISE DA ENVOLVENTE INTERNA E EXTERNA

Análise Interna Ò Pontos Fortes


Existência de unidades TER a funcionar em todas as Regiões do país



Intenções de investimento para aumentar e criar novas unidades



Existência de bons exemplos de TER (com taxas de utilização superiores à média europeia)



Importância económica do TER (volume de negócios 2008)

Capacidade de arrastamento das economias rurais pelo TER (volume de negócios dos serviços de
restauração, animação, viagens, etc.)


Análise Externa Ò Oportunidades ou Oportunidades Latentes


Procura externa e interna do TER com tendência crescente

Apoios previstos para o TER e actividades conexas no âmbito das Acções do Subprograma 3 do
PRODER nomeadamente, Diversificação de Actividades da Exploração Agrícola e Desenvolvimento
de Actividades Turísticas e de Lazer



Existência de complementaridade para apoiar o TER nos Programas Regionais e no POFC da
agenda da Competitividade de QREN


 Reconhecimento da importância do TER no desenvolvimento das Zonas Rurais de baixa
densidade do País, nomeadamente ao nível da economia e da fixação de população.
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5. Propostas de linhas
estratégicas de actuação
com vista à prossecução do
objectivo de promoção
da internacionalização

O programa de actuação deverá passar pela intervenção ao nível de três vectores:
1) Modelo de Governação;
2) Apoios Financeiros;
3) Projectos

1. MODELO DE GOVERNAÇÃO
Dimensão política
Participação do MADRP nas estrutura interministerial para a internacionalização criada pelo nº 5 da
RCM nº 115/2009, de 15/12 e no Conselho para a Promoção da Internacionalização criado pelo nº 4
da RCM nº 115/2009, de 15/12, e configurado pela RCM nº 3/2010, de 19/1.
Dimensão estratégica
GPP, DGPA, AFN e DGADR, no âmbito das suas competências de planeamento e avaliação de
políticas, deverão produzir, regulamente, documentos sobre estratégias de internacionalização
sectorial e respectivos instrumentos de política, bem como promover a sua monitorização e
avaliação.
Dimensão operacional
Criação de uma unidade institucional no MADRP de apoio à internacionalização sectorial, com
competências complementares às da AICEP e às dos organismos de estudos e planeamento (vd.
parágrafo seguinte), que dê garantias de continuidade aos operadores, numa estratégia que
permita obter resultados a curto, médio e longo prazos. Numa fase transitória, por motivos de
celeridade e dadas as restrições da conjuntura actual, essa unidade poderá assumir a seguinte
forma.
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a) Criação da Comissão para a Internacionalização, com funções executivas e de apresentação de
propostas ao Ministro ADRP (vd. fluxograma e cronograma, págs. 92 a 95).
Composição: GPP (coordenação); DGPA, AFN, DGADR, GMADRP, GSFDR e GSEPA, que designarão os
seus representantes. Sempre que se justifique, serão convidados para as reuniões outros
organismos, nomeadamente, o IVV, o IVDP, o IFAP, a AGPRODER e a AICEP. Os organismos
representados nesta estrutura deverão ainda, no âmbito das suas unidades orgânicas, fazer reflectir
as funções que a seguir se mencionam.
Funções:
o

apoio/representação nas estruturas interministeriais referidas acima;

o

colaboração com a AICEP, Turismo de Portugal e outras entidades públicas;

o

articulação com organismos nacionais e internacionais com actividades no âmbito da
internacionalização;

o

coordenação de Grupos Permanentes para a Internacionalização (vd. c);

o

existência de sítio na internet;

o

disponibilização de informação (por ex., estatísticas da Produção, do Consumo e do
Comércio Internacional por países que são parceiros comerciais potenciais; EUROTRADE
(CE), MARKET ACESS DATABASE, BASE DE DADOS SPS; informação específica e legal para
exportação nos mercados de destino – por ex. vigilância activa nos mercados mais
relevantes, parcerias locais, barreiras não alfandegárias) produzida ou a produzir por
organismos do MADRP ou de outras instituições;

o

comunicação e aconselhamento a promotores;

o

identificação de estudos a realizar, análise e avaliação comparativa de mercados (ver
Anexo) e bases de dados, os seus autores/promotores e emitir parecer sobre os respectivos
resultados;

o

promoção da monitorização de instrumentos e medidas.

b) Elaboração, no âmbito da Comissão para a Internacionalização, de protocolos de colaboração
MADRP‐AICEP e MADRP‐Turismo de Portugal, com o objectivo de partilhar informação, ligar sítios e
articular acções;
c) Criação de Grupos Temáticos Permanentes para a Internacionalização com funções consultivas,
por área: agricultura, floresta, pescas e turismo rural
Composição (a designar pelo Conselho para a Internacionalização, em função da área): organismos
do MADRP, AICEP, outras entidades públicas (como o Turismo de Portugal e A.G. de Programas) e
Associações Sectoriais;
Funções: partilha de experiências, problemas, boas práticas e informações, listagem de prioridades
para a realização de estudos, avaliações, prospecções de mercado e disponibilização de bases de
dados e de outras informações.
d) Acompanhamento da implementação de apoios pelo GPP, DGPA, AFN e DGADR, em articulação
com entidades responsáveis pela atribuição de financiamentos ligados à internacionalização,
incluindo a produção regular (trimestral) de informação sobre os projectos entrados no âmbito dos
protocolos, detalhando as componentes de internacionalização.
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2. ACÇÕES NO ÂMBITO DOS APOIOS FINANCEIROS ACTUAIS
Os apoios financeiros existentes são abrangentes (vd. Capítulo 2) e deverão ser mobilizados para
apoiar a internacionalização sectorial.
a) Programas FEADER/Programas FEDER
No âmbito da actualização e acompanhamento do protocolo e no que se refere à área da
internacionalização: foram identificadas as áreas de fronteiras com necessidade de clarificação,
identificadas as áreas de exclusão e melhorada a comunicação com potenciais promotores
b) Programas FEP/Programas FEDER
Está a ser preparado, à semelhança do que existe para o FEADER, um protocolo de articulação.
c) Programas FEADER/Programas FSE (elaborar protocolo de articulação)
d) Programas FEP/Programas FSE (elaborar protocolo de articulação)
e) Focar os instrumentos existentes nos Programas FEADER, FEDER, FSE e FEP na promoção da
internacionalização dos sectores da agricultura, floresta e pescas, nomeadamente:
PRODER: Priorizar e abrir concursos específicos em medidas do eixo 1 para projectos que visem a
internacionalização (mesmo que não se use expressamente o termo) e introduzir critérios de
selecção que valorizem esta temática;
PRODER: Priorizar e abrir concursos específicos em medidas do eixo 3 do PRODER tendo em vista
responder às seguintes necessidades identificadas no âmbito do TER:
o

constituição de redes TER geridas por entidades que desenvolverão actividades (adequadas
e ajustadas ao perfil dos agentes que as integram e dos territórios onde se inserem), de
criação e promoção de produtos turísticos, de animação, de certificação dos
empreendimentos TER, de formação específica para empresários TER;

o

formação específica para empresários TER.

Programas FEDER ‐ Sistema de Incentivos à Qualificação e Internacionalização de PME, Sistema de
Incentivos à Inovação, Sistema de Incentivos à Investigação e Desenvolvimento Tecnológico nas
Empresas, Sistemas de Apoio a Acções Colectivas, Pólos e Outros Clusters: analisar a pertinência de
abrir concursos específicos para as indústrias da agricultura, floresta e pescas; disponibilizar
informação, nomeadamente, os Avisos de Apresentação de Candidaturas do QREN que possam vir a
beneficiar a internacionalização dos sectores agrícola, florestal, das pescas e do Turismo para que
passem a ser publicitados no site institucional do ministério.
PROMAR: Divulgar o regime de apoio aos investimentos nos domínios do desenvolvimento de
novos mercados e campanhas promocionais, sem menção a marcas comerciais ou referência a um
país ou zona geográfica específica, nomeadamente, eixo prioritário 3, medida desenvolvimento de
novos mercados e campanhas promocionais.
f) Mobilizar o Fundo de Apoio à Internacionalização e Exportação, criado pelo D.L. nº 57/2010, de 1
de Junho,
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3. PROJECTOS
Apoiar estratégias e projectos de internacionalização sub‐sectoriais, inclusive no domínio do
turismo rural (marcas‐chapéu, design, promoção, “opinion‐makers”, catálogos internacionais de
qualidade, participação em eventos no exterior, diplomacia económica, prospecção de mercados,
estudos), nomeadamente, em associação com o sector privado.
a) Ter em conta os Pólos e Clusters já reconhecidos pelo QREN, nomeadamente:
Pólos de Competitividade e Tecnologia
o

Pólo de Competitividade e Tecnologia Agro‐industrial: alimentos, saúde e sustentabilidade –
Portugal Foods;

o

Pólo de Competitividade e Tecnologia das Indústrias de Base Florestal.

Clusters
o

Cluster Agro‐Industrial do Centro;

o

Cluster Agro‐Industrial do Ribatejo;

o

Cluster das Empresas de Mobiliário de Portugal;

o

Cluster Vinhos da Região Demarcada do Douro;

o

Cluster do Conhecimento e da Economia do Mar.

b) Ter em conta os Projectos que estão em curso, nomeadamente:

o

Criação da marca “vinhos de Portugal” e os projectos de promoção contratados que lhe
estão associados;

o

Utilização da designação “Azeites de Portugal” em acções promocionais no exterior;

o

Programa InterCork – Promoção Internacional da Cortiça com um orçamento de 21 milhões
de euros;

o

Projectos de investimento agro‐alimentares e florestais em internacionalização apoiados
pela Agenda Factores de Competitividade (quase 200 projectos envolvendo um investimento
de cerca 200 milhões de euros);

o

Projectos de investimento em internacionalização na área dos produtos de qualidade
certificada apoiados pela medida 1.4. do PRODER (mais de uma dezena de projectos
envolvendo um investimento ligado à internacionalização de quase um milhão de euros);

o

Constituição e dinamização de uma estrutura para a promoção e internacionalização do
sector das frutas, legumes e flores.

c) Apoiar projectos em conjunto com o sector privado, visando estratégias de internacionalização
sub‐sectoriais em áreas prioritárias. Está em curso a identificação dos parceiros públicos do MADRP
e de outros Ministérios e dos parceiros privados.
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Áreas para as quais o sector privado
tem manifestado interesse:
‐ Vinho
‐ Cortiça
‐ Frutas e hortícolas
‐ Flores
‐ Azeite

Estas parcerias ou outras formas de associação visam as seguintes acções:


criação de marcas‐chapéu (à semelhança dos Vinhos de Portugal), incluindo design;
Áreas para as quais existe ou
está a ser constituída marca:
‐ Agro‐Alimentar
‐ Vinho
‐ Cortiça
‐ Azeite
‐ Frutas
‐ Hortícolas
‐ Flores
‐ Bacalhau



concepção de embalagens;

acções de promoção (incluindo, contactos com opinion‐makers estrangeiros e colocação dos
produtos nacionais nos catálogos internacionais de qualidade);



 participação em eventos no exterior, nomeadamente, Fruitlogística (Fevereiro de 2011), Floriade
(Abril a Outubro de 2012), Expo‐Xangai (14 a 24 de Outubro de 2011), SIAL (Outubro de 2011),
Novisad (14 de Maio a 21 de Maio de 2011), entre outras;

articulação com diplomacia económica existente (incluindo, articulação com as embaixadas
portuguesas e estruturas AICEP);





prospecção de mercados:
o Recolha de informação sobre oportunidades de negócio;
o

Recolha de informação sobre os Canais de Distribuição;

o

Recolha de informação sobre os Clientes;

o

Normas de Comercialização e Certificações;

o

Barreiras sociais, económicas e culturais;

o

Propostas de modos de actuação – e.g. parcerias locais, transacção em espécie;

o

Aproveitamento de canais internacionais já abertos
para iniciativas “multi‐produto”, criando economias de escala;

o

Interligação com promoção turística com vista a promoção
produtos exportáveis através do estudo do feed‐back dos visitantes;
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Este modelo está a ser replicado para outros subsectores que revelem potencial de organização
para a comercialização e promoção.

c) Promover o reconhecimento do TER, como produto no quadro do Turismo nacional e preparar
uma proposta de estratégia para a internacionalização do TER em concertação com as organizações
do sector e em colaboração com TP e outros organismos da Administração Pública.

d) Realizar estudo de mercado para o TER com a metodologia utilizada pelo Turismo de Portugal na
identificação e tratamento dos 10 Produtos Estratégicos nacionais (por recurso à Rede Rural
Nacional).

e) Preparar estratégia de internacionalização para o TER que preveja:

o
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o

Articular as estratégias de promoção local com as estratégias regionais do Turismo;

o

Incentivar a Procura TER ‐ alargar o universo de interessados no TER; criar marca‐chapéu
para o Turismo Rural e neste âmbito:


Promover o TER em mercados alvo, tendo em conta os interesses desses mercados,
as regiões concorrentes e identificar os factores de diferenciação das Regiões;



Ancorar as estratégias TER (subregiões/zonas TER de excelência) nos factores de
competitividade do Turismo em geral, em particular no Património Mundial
reconhecido, as Cidades e Vilas históricas e os Parques Naturais;



Potenciar como factor de competitividade e diferenciação dos TER os Produtos de
Qualidade Certificada (DOP,IGP,ETG), provenientes da agricultura regional/local;



Promover a realização de eventos de natureza cultural fora do âmbito agrícola, nas
subregiões/zonas TER de excelência.

o

Organizar, aumentar, qualificar e certificar a oferta TER;

o

Promover a articulação e complementaridade dos investimentos TER com os investimentos
estruturais dos municípios e regiões onde se inserem;

o

Promover a criação de serviços nos empreendimentos TER e a articulação destes com
outros serviços complementares com impacto directo na utilização das unidades TER;
Manter e melhorar os factores de diferenciação paisagísticos das zonas de excelência TER
(relativamente a regiões concorrentes TER de outros países da Bacia do Mediterrâneo).
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FLUXOGRAMA da Comissão para Internacionalização (CI) e
dos Grupos Permanentes para Internacionalização (GPI)
‐ Proposta de Modelo Organizacional e Funcional ‐

Protocolos colaboração

Gabinete do
Senhor MADRP

AICEP, TP e outras entidades

Propostas de
acções

Articulação permanente

Orienta‐
ções de
política

Despacho
com tarefas

GPI

c

entidades do MADRP

CI

Propostas

GPP ‐ coordenador

AICEP
empresas sectoriais

AFN, DGPA

associações sectoriais

IVV, IVDP , DGADR

associações empresariais
Coordenação

outras entidades

Bases de dados,
estudos, etc.

Organismos MADRP
IFAP, AG PRODER

‐ representar o MADRP nas estruturas ministeriais de internacionalização
‐ coordenar os grupos permanentes internacionalização
‐ disponibilizar, com regularidade, informação específica no sítio próprio na WEB

Comissão
Internacionalização

‐ disponibilizar e propor a realização de estudos, análise e avaliação comparativa de
mercados
‐ analisar e propor apoio a estratégias e projectos de internacionalização
‐ participar em eventos, nomeadamente em colaboração com a AICEP
‐ elaborar protocolos de colaboração com entidades públicas e privadas

‐ fornecer informação específica a disponibilizar no sítio próprio na WEB

Grupos Permanentes
Internacionalização

‐ propor e elaborar estudos, análise e avaliação comparativa de mercados
‐ propor apoio institucional a estratégias e projectos de internacionalização
‐ propor a participação do MADRP em eventos, nomeadamente em colaboração
com a AICEP
‐ divulgar boas práticas de internacionalização

MADRP/GPP
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CRONOGRAMA DO PROGRAMA DE APOIO À INTERNACIONALIZAÇÃO DO MADRP
Ano 2010
Fases e Acções

Maio
1ªQ

2ªQ

Junho
1ªQ

2ªQ

Julho
1ªQ

2ªQ

Agosto
1ªQ

2ªQ

Setembro

Outubro

Novembro Dezembro

1ªQ

1ªQ

1ªQ

2ªQ

2ªQ

2ªQ

1ªQ

Relatório do GTI ‐ Diagnóstico Analítico e Prospectivo
Entrega ao Senhor MADRP
Validação do Relatório do GTI ‐ Despacho do Senhor Ministro
Organização de um Workshop
Organização de um Workshop sobre o TER – apresentação do estudo
realizado de acordo metodologia do TP28
Estrutura Organizacional e Modelo de Gestão
Representação do MADRP no Grupo Interministerial
Criação de uma estrutura para promoção e apoio sectorial da
internacionalização (Comissão para a Internacionalização, CI) – Gabinetes
do Ministro e dos Secretários de Estado, GPP, AFN, DGPA, DGADR, IVV,
IVDP, DGV, IFAP, AGProDer, AICEP e AGPOFC, por Despacho do Sr. MADRP
Realização de reuniões periódicas dos grupos temáticos (Agricultura,
Floresta, Pesca e Turismo) da Internacionalização com Entidades Públicas e
Sectoriais (GPI)
Identificação de Projectos para Apoio Institucional
Constituição de uma estrutura para a promoção e internacionalização do
sector das frutas, legumes e flores
28
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Dependente de data de conclusão do estudo
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2ªQ

Coordenação e mobilização dos Programas e Fundos de Apoio existentes
Elaboração de Proposta de Protocolo de Colaboração com a AICEP com
nomeação dos representantes do MADRP, troca de informação e
elaboração de estudos de mercado por produto
Elaboração de Proposta de Protocolo de Colaboração com o TP com troca
de informação e elaboração de estudos
Comissão para a Internacionalização
Criação de um sítio na WEB ‐ Plataforma de Informação sobre
Internacionalização para disponibilização e troca da informação relevante–
base de dados e estudos de mercado e de marketing por produtos e
mercados (coordenação do Gab. Ministro e Sec. Geral)
Preparação e apresentação das Estratégias de Internacionalização para os
sectores agrícola, florestal e das pescas (GPP, AFN e DGPA e Agentes do
Sector) a validar pelo Senhor MADRP
Preparação e apresentação da Estratégia de Internacionalização para o TER
(GPP, DGADR, TP e Agentes do Sector) a validar pelo Senhor MADRP
Actualização da identificação dos Instrumentos de Apoios Existentes para a
internacionalização sectorial
Elaboração do Plano de Acções para os sectores agrícola, florestal, pescas e
turismo, a validar pelo Senhor MADRP
Atribuição das acções do plano às unidades orgânicas dos organismos do
MADRP, representados no CI (anexo ao Plano de Acções), a validar pelo
Senhor MADRP
Análise e articulação das propostas dos Grupos Temáticos (GPI),
submetendo‐as à consideração superior do Senhor MADRP
Monitorização dos Projectos e das Parcerias de Internacionalização
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Anexo ‐ Guia de Inquirição

Formas de Internacionalização mais relevantes
o Exportação
o Investimento no Estrangeiro
o Captação de Investimento Estrangeiro
o Reforço das Acções de Cooperação (e.g. técnica, tecnológica, logística) com outros países
Benefícios
o Preços mais elevados
o Escoamento da produção
o Alargamento do portfólio de clientes
o Novas oportunidades de negócio
o Novos estilos de vida ‐ alimentação, qualidade ambiental e lazer
o Aquisição de conhecimentos
Factores de Competitividade
o Diferenciação do produto – imagem, qualidade e inovação
o Novas formas de organização dos produtos e das empresas – marcas e empresas âncora
Dificuldades
o Fraco desenvolvimento de actividades fornecedoras de empresas com capacidade
exportadora
o Falta de mudança da cultura empresarial e organizativa
o Falta de acções de informação e promoção externa dos factores de atractividade
o Falta de apoio técnico‐logístico
o Custos de Transporte e Logística mais elevados
o Barreiras não alfandegárias restritivas
o Concorrência desleal de preços e custos
o Acesso difícil às principais rotas de comunicação internacional
o Falta de diplomacia económica específica para o sector
o Falta de marcas e de canais de distribuição
Instrumentos de Apoio
o Instrumentos utilizados
o Grau de Utilização dos Instrumentos existentes
o Grau de Satisfação dos Instrumentos existentes
o Grau de Eficácia dos Instrumentos existentes
o Propostas de novos instrumentos
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Anexo – Resumo das Respostas
ao Guia de Inquirição

SECTOR AGRO‐ALIMENTAR

29

FORMAS DE INTERNACIONALIZAÇÃO MAIS RELEVANTES
A internacionalização é feita sobretudo através da exportação, onde se podem criar sinergias
entre produtos (os mais competitivos e/ou diferenciados arrastando consigo outros produtos). No
sector primário, a exportação é assegurada principalmente por organizações de produtores (ex.:
sector frutícola – 80%).



O intercâmbio de pessoas e conhecimentos com países mais avançados nas componentes
técnica, tecnológica e logística e as parcerias de cooperação com os PALOP são vistos como
desejáveis. Eventuais acções de cooperação nas áreas da logística, distribuição e mesmo
negociação comercial entre empresas portuguesas e congéneres de outros países, em especial
para penetração em mercados mais longínquos e difíceis, poderão ser igualmente profícuas.



 A criação de subsidiárias e a cooperação empresarial, através de licenças de exploração,
franchising, subcontratação, joint ventures, consórcios ou cooperação informal, são também
referidas.

No sector dos lacticínios, dada a diversidade dos mercados e as especificidades do consumo, os
processos de exportação são potenciados se apoiados por investimentos nos mercados de
destino. Estes podem passar pelo estabelecimento de operações comerciais com eventuais
funções logísticas e promocionais adicionais (ex.: certos PALOP, UE, Américas), por investimentos
de índole industrial (ex.: PALOP de maior dimensão, África do Sul) e pelo estabelecimento de
parcerias com empresas locais (ex.: países do Magreb). Em certos mercados africanos, poderá ser
igualmente necessário desenvolver a produção primária.


29

Contributos: AJAP - Associação dos Jovens Agricultores de Portugal; ANEFA - Associação Nacional
de Empresas Florestais, Agrícolas e do Ambiente; ANIL – Associação nacional de Industriais de
Lacticínios; ANP – Associação Nacional de Produtores de Pêra Rocha; APIC - Associação Portuguesa
dos Industriais de Carnes; Casa do Azeite; CAP – Confederação dos Agricultores de Portugal; CNJAP –
Confederação Nacional de Jovens Agricultores de Portugal; COTHN – Centro Operativo Tecnológico
Hortofrutícola Nacional; FENAFRUTAS – Federação Nacional das Cooperativas Agrícolas de
Hortofruticultores, FCR; FIPA – Federação das Indústrias Portuguesas Agro-alimentares; Portugal
Foods.

MADRP/GPP

103

BENEFÍCIOS
 Preços: por um lado, os preços são mais elevados nos mercados internacionais e, por outro
lado, o escoamento de parte da produção nacional para exportação permite preços mais elevados
e mais estáveis no mercado doméstico.
 Para certos produtos, o mercado nacional não permite o escoamento da produção total (ex.:
algumas frutas, lacticínios; no caso do azeite, em que o consumo doméstico se encontra estagnado
há vários anos, o aumento da produção nacional torna imperiosa a dinamização das exportações).
 Diversificação do portfolio de clientes e mercados. Considera‐se também que tão ou mais
importante que alargar o portfolio de clientes é consolidar o portfolio já existente e crescer nesse
âmbito.
 As novas oportunidades de negócio são entendidas como possibilidade de atingir novos
mercados a vários níveis: novas redes comerciais, novas regiões e/ou novos países.

O acesso a novos mercados, eventualmente mais exigentes e sofisticados, traz novos
conhecimentos e inovação que fazem crescer as empresas, acrescentando valor às fileiras.



Prolongamento do ciclo de vida dos produtos, através da abordagem a mercados menos
exigentes ou menos desenvolvidos.





Aumento de escala e de competitividade.



Passo indispensável no caminho para a inevitável globalização.



Valorização do sector primário e dignificação do mundo rural.

FACTORES DE COMPETITIVIDADE
Os produtos com maior sucesso são os que apresentam características mais distintivas (ex.:
pêra rocha). Há que manter a aposta na qualidade e origem certificada (DOP e IGP) e apostar na
inovação e na qualidade.



Os produtos agrícolas nacionais destinados a exportação estão, de um modo geral, associadas a
hábitos saudáveis de alimentação e deve fazer‐se valer essa dimensão. Alguns produtos
apresentam grande potencial para mercados nicho.



No caso do azeite, deve notar‐se o elevado dinamismo das empresas exportadoras nacionais e
a boa imagem do azeite português em certos mercados de elevado potencial. Existência da Casa
do Azeite ‐ Associação do Azeite de Portugal, desde 1976.



No sector do vinho, interesse crescente do consumidor mundial por castas e práticas
tradicionais e existência de um património vitícola único a nível da biodiversidade (mais de 200
variedades autóctones, um dos maiores patrimónios genéticos da espécie). Existência de uma
associação interprofissional (Viniportugal), constituída em 1997 com a missão de promover os
vinhos portugueses.



Utilização da “marca” de origem Portugal como mais‐valia, já que na produção primária
dificilmente existem marcas.



Existência de sistemas de certificação de qualidade adaptados aos requisitos dos mercados
(HACCP, BRC, Kosher, Halal, etc.).
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DIFICULDADES
Existência de um mercado paralelo (fala‐se em 90% no sector hortofrutícola) que compete com
e prejudica as empresas organizadas, que são também mais controladas e penalizadas (o que
contribui para afastar os produtores das organizações do sector).



 Atomização da produção e subsequente falta de escala, fraca posição no mercado internacional
e baixa competitividade. Necessidade de concentração para ganhar dimensão. Há, por vezes, maior
concorrência entre produtores nacionais do que entre portugueses e estrangeiros.

Falta de organização do sector e de associações representativas e com dimensão, o que
dificulta o passo seguinte da internacionalização (ex.: taxa de organização do sector hortofrutícola
é de apenas 5%), não permitindo criar estratégias nesse âmbito para os diversos subsectores.



 Maior duração do transporte é penalizadora para produtos perecíveis e mais onerosa.
Igualmente penalizadoras são também as restrições impostas por Portugal, com normas mais
rigorosas para os operadores nacionais do que para os concorrentes externos.

Em termos do transporte de longa distância, a competitividade dos portos nacionais é muito
reduzida, sendo que muitas vezes uma parte dos produtos nacionais acaba por ser expedida
através de portos estrangeiros (Holanda, Alemanha, Espanha, etc.) sendo as exportações e outros
benefícios contabilizados nesses países.


Imagem negativa ou desconhecida dos produtos agro‐alimentares portugueses (inclusive azeite
e vinho) nos mercados internacionais. Raras actividades de informação e promoção externa, para
além da participação em feiras.





Produtos (bens e serviços) com pouca diferenciação e pouco valor acrescentado.

Barreiras não alfandegárias restritivas ‐ as mais comuns referem‐se a pretensas regras de
segurança alimentar (ex.: pêra rocha ‐ Federação da Rússia; queijos fabricados com leite cru nos
EUA ou Brasil), pré‐aprovação de estabelecimentos exportadores, utilização abusiva e imprevisível
do princípio da precaução, exigência de determinados tipos de certificação especial para cobrir
riscos muitas vezes não justificados. Outros aspectos prendem‐se com a aplicação de sistemas de
certificação nacionais em certos países que tendem a dificultar a presença de produtos
importados. Além disso, sobretudo no mercado extracomunitário, são inúmeros os casos de
dumping económico, social e ambiental.


 No caso do azeite, excessiva concentração das exportações num só mercado (Brasil), com
alguns problemas específicos.

No caso do vinho, redução dos níveis de consumo a nível mundial e forte concorrência nos
mercados externos, para além dos produtores tradicionais de origem europeia, de grandes
exportadores dos países do chamado “novo mundo do vinho” (Austrália, Chile, EUA e Argentina).




Falta de capacidade de lobbying do sector e das empresas.



Falta de conhecimentos (comerciais, jurídicos, etc.) sobre os mercados de destino.



Falta de recursos e competências de marketing nas empresas.

Dificuldade na mudança da cultura empresarial e organizativa, devida também a falta de apoio
nesse sentido, associada à necessidade de contratação de recursos humanos preparados e
motivados para este tipo de tarefas.




Falta de cultura de assunção de risco pelos empresários e penalização social pelo insucesso.
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Falta de estratégia conjunta entre o sistema financeiro e o tecido empresarial, na partilha do
risco em processos de internacionalização.



Diplomacia económica deficitária, com pouco apoio ao sector: é possível promover acções sem
grandes custos e com enorme eficácia.



Abordagem desadequada aos mercados externos em que se agregam sectores que nada têm
em comum (ex.: obras públicas e agro‐alimentar).


 Inexistência de um estudo estratégico enquadrador da oferta agro‐alimentar portuguesa.
Inexistência de uma identificação dos mercados com maior potencial de valorização das
exportações nacionais e de uma estratégia comum de abordagem aos mercados identificados,
dispersando e dificultando os esforços realizados no sentido da internacionalização.

Ausência de um interlocutor único e representativo para apoiar os processos de
internacionalização do sector agro‐alimentar nacional. Falta de apoio técnico‐logístico no terreno
para empresas exportadoras.


Falta de apoio institucional, nomeadamente no reconhecimento da importância do sector
agro‐alimentar na economia nacional.


 Falta de definição dos canais de comercialização e de uma nova concepção de distribuição dos
produtos, que permita vencer os constrangimentos sentidos em termos de logística.


Inexistência de uma imagem do país, forte e atractiva.

INSTRUMENTOS DE APOIO
Instrumentos utilizados
Apoio à internacionalização via QREN (Programa Operacional Factores de Competitividade –
COMPETE; Sistema de Incentivos às Acções Colectivas ‐ SIAC).



Apoio ao nível de informações macroeconómicas de mercado fornecidas pela AICEP e por
entidades financeiras, já que não existem instituições sectoriais que divulguem informações
direccionadas para as necessidades das empresas do sector.



VINHO


Apoios à promoção do vinho em países terceiros e no mercado interno

Dificuldades sentidas
Impossibilidade de utilização dos instrumentos existentes, por sucessivas faltas de
enquadramento. Estas tentativas infrutíferas envolvem custos para as empresas. Por consequência,
os instrumentos existentes são actualmente pouco eficazes, embora alguns possam ter potencial
futuro (ex.: PRODER medida 1.4.2 relativa a DOP e IGP). Todos os instrumentos deveriam ser
acessíveis e viáveis.



 Apoios à internacionalização do PRODER exclusivamente dedicados à promoção de produtos
DOP e IGP.

Sistema de Incentivos às Acções Colectivas (SIAC), do QREN: só permite investimentos até
350 000€ ‐ manifestamente insuficiente em projectos de internacionalização, principalmente, para
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mercados de grande dimensão (ex.: Brasil, China); grandes atrasos na aprovação, condicionando
negativamente a boa execução (empresas não dispõem de capital que lhes permita financiar as
acções propostas e aguardar depois 2 ou 3 anos para receberem o incentivo previsto); reduzida
flexibilidade, dificultando a operacionalização e impedindo o aproveitamento de sinergias que
possam surgir ao longo do período de execução dos projectos; pouca fluidez no diálogo com o
organismo gestor das medidas.
 Sistemas de incentivos do QREN demasiado genéricos e contendo restrições que não fazem
sentido na promoção agro‐alimentar (ex.: não é permitida a inclusão de despesas relacionadas com
alimentos ou alimentação).

Mecanismos de apoio à promoção agro‐alimentar existentes ao nível da União Europeia têm
um nível de apoio mais reduzido, apresentam uma elevada complexidade de gestão e não
permitem uma comunicação centrada numa origem ou país – a mensagem deve ser europeia.



Baixo grau de utilização e de eficácia dos instrumentos existentes, pela sua desadequação às
reais necessidades do sector e pelas dificuldades e burocracia no acesso a esses instrumentos.



Baixo grau de satisfação em relação aos instrumentos existentes (ex.: PRODER e PROMAR só
apoiam a promoção de produtos DOP, que muitas vezes não têm dimensão crítica para a
internacionalização). Muitos destes instrumentos acabam por ser apenas acessíveis às grandes
empresas.


Propostas de novos instrumentos e/ou medidas
Apoios
Implementação da medida 1.4.2 do PRODER – aprovação de projectos e abertura de novo
período de candidaturas, orientado para a internacionalização destes produtos.


Criação de incentivo à concentração da oferta e à cooperação das empresas para o mercado.
Avaliar, no âmbito do PRODER, a possibilidade de inclusão de outras actividades de promoção
externa. Seria fundamental a criação neste programa de medidas de apoio direccionadas
específica e genericamente para a internacionalização das fileiras agro‐alimentares, que
permitissem uma resposta adequada aos desafios que os mercados internacionais hoje colocam às
empresas.


Suspensão, durante um ano, da fracção de 30% de auto‐financiamento dos programas de
apoio à promoção de frutas e hortícolas no mercado interno ou em países terceiros, para permitir
às empresas dar o salto quantitativo e qualitativo de que o sector precisa.




Apoio à formação de quadros dirigentes e comerciais nas empresas.

Apoio à criação de Interprofissionais (ex.: “Casa da Fruta”), que permitirão também a
participação em projectos europeus de promoção dos produtos.



 Apoio à prospecção de novos mercados de exportação e promoção de estudos que produzam
mais e melhor informação sobre esta matéria. Garantir a preferência por mercados onde podemos
ter vantagens competitivas e que potenciem ganhos extra através da especificidade dos produtos.

Apoio à promoção e publicidade de produtos agro‐alimentares nacionais com potencial de
exportação nos mercados‐alvo definidos pela rede AICEP, apelando para a vertente gastronómica
e sublinhando a qualidade dos produtos. Deve apostar‐se na internacionalização da nossa
gastronomia e na associação dos produtos agro‐alimentares portugueses a um turismo mais
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ecológico. Enquadramento claro da promoção do sector agro‐alimentar como instrumento de
gestão do mercado, estruturante e fundamental para o equilíbrio futuro do sector.
Apoio à promoção de produtos transformados de elevada qualidade e de produtos de matriz
mais tradicional que podem gerar mais‐valias.



Garantia de que as campanhas de promoção têm subjacente uma quantidade de produto
suficiente para assegurar as necessidades de potenciais compradores (ajustar volume de oferta à
procura).


Apoio à criação de embalagens promocionais para produtos qualificados. Apoio à criação de
marcas ou à renovação e defesa das existentes. Apoio à preparação de materiais especificamente
direccionados para a promoção em mercados seleccionados.



Apoio à participação em feiras internacionais e garantia de uma presença institucional forte
nesses eventos, promovendo actividades inovadoras.




Apoio ao nível do transporte, nomeadamente na criação de bases e entrepostos comerciais.

Apoio ao cumprimento de requisitos legais e/ou de factores críticos específicos dos mercados
de exportação (ex.: certificações não vinculativas mas determinantes, como Halal e Kosher).





Apoio ao estabelecimento de delegações ou de parcerias.



Apoio à realização de missões comerciais por fileira.

Apoio preferencial a Organizações de Produtores e seus associados na aquisição de factores de
produção.


Criação de um programa que financie, durante um ano, o trabalho de jovens licenciados junto
de Organizações de Produtores ou Cooperativas.



Apoio à contratação de jovens, com preparação técnica e linguística adequada, para a criação e
desenvolvimento de departamentos de exportação / internacionalização nas PME do sector.




Novos modelos de apoio à internacionalização (financiamento ao consumo).

Criação de sistemas vinculativos de apoio à internacionalização (investimento, promoção,
incentivos fiscais, etc.), condicionados à obtenção de resultados.



Sendo a generalidade das empresas portuguesas de pequena e média dimensão, será
fundamental, numa primeira fase, o apoio de estruturas públicas instaladas localmente, que
possam facilitar a aprendizagem das empresas, orientando‐as na selecção dos melhores
interlocutores e no apoio ao estabelecimento de escritórios comerciais em mercados
seleccionados. Posteriormente, será necessário um esforço de organização comercial, através quer
da constituição de agrupamentos de empresas (complementares), quer da criação de consórcios
sectoriais, regionais ou de produto que permitam reforçar a oferta, quer ainda do agrupamento
de empresas de mais pequena dimensão, cujos produtos sejam complementares de uma empresa
âncora já presente nos mercados de exportação, reforçando a oferta desta última e permitindo o
benefício de todos.


 Criação de sistemas de incentivos, flexíveis e diferenciados, a dois níveis: promoção genérica e
institucional, com elevado nível de apoio – a cargo das organizações sectoriais (federações,
associações, parcerias público‐privadas, etc.); coordenação com outros sistemas vocacionados
para o apoio às empresas, em áreas complementares (ex.: capacitação das empresas para a
exportação).
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Informação
Concentração da informação dispersa sobre diversas matérias relativas à internacionalização,
nomeadamente oportunidades de negócio, regulamentação, etc., a disponibilizar gratuitamente no
site do GPP.



Disponibilização (ex.: no site do GPP) de estatísticas actualizadas do comércio externo e dos
consumos de produtos potencialmente exportáveis em países terceiros, considerados pela rede
AICEP como interessantes e onde podemos ter vantagens competitivas.



Administração Pública
Eliminação de barreiras não alfandegárias restritivas à exportação auto‐impostas pelo próprio
Estado português.



Avaliação da sustentabilidade dos projectos a desenvolver para que se possam traduzir num
apoio efectivo à promoção, não repetindo o erro de várias iniciativas atomizadas e de curto prazo.




Reforço do seguro de crédito à exportação.

Reforço das garantias para apoiar o financiamento no agro‐alimentar (garantia mútua e outras
fontes de cobertura).



Controlo e eventual penalização de produtores que não pertencem a organizações de
produtores, de modo a fomentar essa participação.



Cooperação com outros estados europeus interessados na exportação de certos produtos para
países terceiros com barreiras não alfandegárias restritivas à importação.



Mais e melhor diplomacia económica (recurso às embaixadas e AICEP para a promoção de
produtos e de agentes económicos – recepções, contactos com e convites a líderes de opinião).


Mais e melhor coordenação interministerial (ex.: MADRP e MEID) na criação de estratégias de
internacionalização que promovam a fileira no seu todo.



Inclusão, de forma continuada, do sector agro‐alimentar nas delegações empresariais que
acompanham as visitas de estado e promoção de acções paralelas de apresentação dos produtos
do sector.




Insistência na assinatura de acordos de cooperação que envolvam empresas do sector.

Divulgação antecipada, coordenação e partilha de meios e custos entre campanhas de
promoção do país e aquelas que o sector agro‐alimentar entenda realizar.



Criação de uma pequena unidade ministerial que promova parcerias potenciadoras da
capacidade exportadora, com liderança adequada e interlocutores credíveis.



Realização de pelo menos uma reunião anual, para acompanhamento da situação em termos
de internacionalização de produtos agrícolas.




Trabalho continuado e sustentado ao longo do tempo que permita planeamento.

Empresas
Aproveitamento dos canais internacionais já abertos pelos diversos produtos com sucesso
exportador para tentar lançar novos produtos (iniciativas “multi‐produtos”), de modo a criar
economias de escala.
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Captação de investimento directo exterior para o sector agro‐alimentar em Portugal.



Diligência devida em termos profissionais no investimento directo português no exterior.



Acesso ao mercado de capitais (Euronext agro‐alimentar).

Parcerias
Importância da consolidação no sector agro‐alimentar de uma entidade que funcione como
chapéu, depósito e fonte de informação, promotora de iniciativas de reforço da
internacionalização, da imagem internacional das empresas e dos produtos alimentares nacionais,
interlocutor privilegiado da Administração.




Incentivo ao já criado Pólo de Competitividade e Tecnologia Agro‐alimentar.

Dinamização da Portugal Foods – Agência para a Promoção e Internacionalização do Agro‐
Alimentar Português como marca chapéu de toda a fileira agro‐alimentar, articulando‐a com a
actividade da AICEP, nomeadamente no trabalho sobre mercados alvo do sector agro‐alimentar,
dando aos ABC de Mercado (visão macro) um carácter micro e direccionado para o agro‐alimentar.



Criação de uma ferramenta de diagnóstico e aferição Internationalisation Capabilities Scoring,
para identificar as empresas dos diversos subsectores com potencial para a internacionalização.


Criação de uma Business Intelligence Unit (BIU) específica do sector agro‐alimentar que
fomente a internacionalização (divulgação de informação microeconómica do sector nos
diferentes mercados; identificação e antecipação de novas tendências de mercado e de novas
preocupações dos consumidores; vigilância activa dos mercados alvo, bem como dos seus
operadores, etc.).




Criação de um fundo de capital português para a internacionalização do sector agro‐alimentar.

Elaboração de estudos de mercado relevantes relativamente ao potencial de aceitação e
consumo de determinados produtos ou famílias de produtos nacionais. Uma análise cuidada dos
modelos da Sopexa francesa, da CMA alemã ou da Food from Britain poderia dar boas pistas para
este tipo de parcerias público‐privadas.


Elaboração de um estudo que identifique o tipo de produtos com maior capacidade de
diferenciação nos mercados externos e com maior potencial de crescimento e de retorno do
investimento feito na sua internacionalização, que defina os mercados prioritários e a estratégia a
seguir em cada um desses mercados (algo de semelhante ao Relatório Porter de 1994, dirigido ao
sector agro‐alimentar e à internacionalização).


PROJECTOS DE INTERNACIONALIZAÇÃO EM CURSO OU JÁ REALIZADOS
AGRO‐ALIMENTAR
Portugal Foods – Associação INTEGRALAR Intervenção de excelência no sector agro‐alimentar
Principais objectivos: desenvolver a transferência activa de conhecimento, para que as empresas
aumentem o seu índice tecnológico e a sua competitividade e representatividade nos mercados
internacionais; funcionar como um Observatório Nacional e Internacional, auscultando
necessidades reais e produzindo diagnósticos actuais e planos de trabalho futuros; acompanhar em
permanência as tendências que se vão revelando, sejam ao nível do comportamento do
consumidor, dos mercados, legislação, ou outras, numa perspectiva nacional e internacional;
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promover a cooperação estratégica entre as empresas do sector; promover a inovação e o
empreendedorismo estruturantes; fornecer ferramentas para que as empresas do sector possam,
de forma sustentada, isoladas ou em parceria, preparar as suas estratégias de internacionalização,
com informação actualizada sobre os mercados‐alvo identificados como prioritários.
AZEITE
European Gourmet Products – juntamente com a FIPA, apoiado pela União Europeia (Promoção
em Países Terceiros) – participaram também Espanha, França e Itália




Portuguese Choice & Taste ‐ Parcerias e Iniciativas Públicas – com a AICEP, no âmbito do PRIME

VINHO
 Marca Vinhos de Portugal / Wines of Portugal – lançada em Fevereiro de 2010, trata‐se de uma
marca‐chapéu para os vinhos de Portugal. Pretende ser uma marca distintiva assente numa
imagem de qualidade e diferença, constituindo uma poderosa ferramenta para criar sinergias entre
as diferentes acções promocionais a desenvolver e potenciando uma utilização mais eficaz dos
apoios e das verbas utilizadas pelo sector na promoção dos vinhos portugueses nos mercados
externos.
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SECTOR FLORESTAL

30

FORMAS DE INTERNACIONALIZAÇÃO MAIS RELEVANTES
CORTIÇA
 Exportação corresponde a 90% da produção sendo esta tarefa assumida por um tipo de
empresas específico. A presença portuguesa no mercado internacional tem vindo a crescer em
detrimento de potenciais concorrentes (Espanha, Itália, França, Alemanha e países do Magreb),
com empresas estrangeiras a serem adquiridas por empresas portuguesas.

MADEIRA
Sector até há pouco tempo relativamente pouco internacionalizado, tanto do ponto de vista
comercial como do investimento. Actualmente, a forma de internacionalização mais relevante é a
exportação (62% corresponde a mobiliário), embora sejam conhecidos alguns casos de
investimento no estrangeiro, em processos de deslocalização da produção para junto de fontes de
matéria‐prima mais económicas (ex.: África).


PAPEL
Indústria papeleira, no seu conjunto, é exportadora líquida (taxa de cobertura das importações
de cerca de 40%), responsável por 3,6% de todas as exportações nacionais de bens, sobretudo para
o mercado comunitário.



BENEFÍCIOS
CORTIÇA
A indústria portuguesa de cortiça assume um papel central na determinação da política de
preços, nos investimentos em I&D e na política de diversificação de produtos gerada nos últimos
10 anos. O controlo dos canais de distribuição e portfólio de clientes é, na verdade, assegurado
pelas empresas portuguesas.


MADEIRA
Mobiliário
Retracção do mercado interno levou à necessidade de encontrar novos clientes, em mercados
novos para escoar o aumento de produção, resultante de investimento.


30

Contributos: AIMMP – Associação das Indústrias de Madeira e Mobiliário de Portugal; ANEFA ‐ Associação Nacional de
Empresas Florestais, Agrícolas e do Ambiente; APCOR – Associação Portuguesa de Cortiça; CELPA ‐ Associação da Indústria
Papeleira.
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O contacto com as dinâmicas da procura internacional, com novas tendências de design e
consumo, traduziu‐se em novos processos de organização do design, concepção de produto e
marketing;



As empresas exportadoras “contagiam” as restantes, criando uma dinâmica de inovação e
marketing, que torna as empresas competitivas nos mercados externos (redução dos custos de
produção e maior valor percebido dos produtos).



Produtos de serração
Saturação do mercado interno provocou uma redução acentuada dos preços dos produtos no
mercado nacional que levou as empresas a procurar mercados externos, onde a procura se
revelou elevada.


PAPEL
Contacto com mercados externos exigentes, não só permite o reconhecimento internacional
dos produtos, mas também fomenta o desenvolvimento de novas tecnologias e a aquisição de
conhecimentos para responder a esses mercados.


FACTORES DE COMPETITIVIDADE
CORTIÇA
Política de qualidade (ex.: SYSTECODE; ISO, HACCP; certificação ambiental; certificação florestal;
certificação da cadeia de custódia);



Diferenciação do produto, não só em termos da rolha de cortiça (diferenciadas para cada tipo
de vinho e com uma estratégia de resposta face ao ataque dos vedantes alternativos), mas também
de produtos inovadores. Tendências favoráveis em termos de “eco‐design”;





Preocupações ambientais jogam a favor do produto;



Estabelecimento de alianças estratégicas;

 Líderes de opinião contrários à cortiça começam a reconsiderar as suas posições (sector
vinícola);

I&D: nos últimos 10 anos, o sector investiu cerca de 400 milhões de euros em novos
equipamentos e soluções que permitem melhor desempenho, mais eficácia e competitividade
acrescida. Elevado potencial de inovação tecnológica.



MADEIRA


Boa relação qualidade‐preço;

Know–how empírico tradicional de várias gerações sobre o trabalho da madeira (serração,
carpintaria e mobiliário);


Matéria‐prima natural, renovável e sustentável, com excelentes propriedades de resistência
mecânica;





Baixos custos de mão‐de‐obra;
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Evolução positiva das exportações (até 2008) para mercados exigentes.

Integração no mercado ibérico e proximidade dos mercados de maior crescimento e/ou
consumo de produtos de madeira, nomeadamente UE, Norte África e PALOP;


Mercados cada vez mais sensíveis às questões de sustentabilidade, em que a madeira tem
vantagens evidentes.



Mobiliário
Estratégias de marketing adequadas, no sentido lato: adequação do produto e preços, design,
imagem e promoção;



Inovação e renovação tecnológica, que permita corresponder a essas estratégias de marketing,
e flexibilidade operacional;



Aposta na diferenciação pela qualidade (o design é um factor‐chave, mas muitos concorrentes
apresentam boas soluções – é na qualidade que Portugal se diferencia);


 Campanhas de promoção têm permitido posicionar o mobiliário português ao nível dos líderes
mundiais, tornando‐o desejável como um novo estilo de vida (dar a conhecer Portugal enquanto
país produtor de mobiliário moderno, inovador e, em simultâneo, elaborado com o saber de
gerações e elevada qualidade e tradição).

Produtos de Serração
A qualidade intrínseca do pinho português (equiparada apenas ao das regiões do Eixo
Atlântico), permite uma excelente penetração dos produtos de serração em mercados exigentes, a
preços melhores do que os se praticam no mercado nacional;


A disponibilidade futura de madeira, em qualidade e quantidade, fará a diferença entre o
sucesso ou insucesso das estratégias de internacionalização.


PAPEL


Reconhecimento a nível internacional da boa qualidade dos produtos nacionais;

Forte investimento na aquisição de novos equipamentos que contribuíram para a diminuição do
impacto ambiental e desenvolvimento de sistemas próprios de gestão florestal sustentável;



Cerca de 84% da produção total de pasta e papel é certificada pela ISO 14000 e 84% tem
também a certificação de Higiene, Saúde e Segurança no Trabalho pela OSHAS 18001. A gestão da
área florestal detida pelas empresas encontra‐se certificada quer pelo Forest Stewardship Council
(FSC), quer pelo Programme for the Endorsement of Forest Certification (PEFC), as duas normas
internacionais que certificam a gestão florestal sustentável;


O sector integra algumas das unidades industriais mais competitivas da Europa, de grande
complexidade tecnológica e em permanente esforço de modernização (6º maior produtor europeu
de pasta para papel; 2º de papel não revestido).
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DIFICULDADES
CORTIÇA
Concentração da produção e transformação da cortiça num conjunto de países com pouca
visibilidade e potencial mundial;





Fraca agressividade nos mercados por parte das médias, pequenas e micro empresas;

Pouca divulgação das potencialidades do material, desconhecimento por parte do consumidor
e produtor;




Débil aposta das PME em marketing e comunicação nos mercados.



Estagnação dos mercados vinícolas de qualidade no espaço europeu;



Ameaça de produtos substitutos.

MADEIRA


Falta de matéria‐prima lenhosa em quantidade e qualidade, nomeadamente de pinheiro bravo;

Contracção da procura nos mercados externos, nomeadamente nos principais clientes da
indústria de madeira nacional (Espanha, França e Reino Unido) obrigou a uma aposta em mercados
novos, menos conhecidos e de maior risco, como é o caso de Angola (risco superior, esforço de
investimento em promoção, maiores custos de logística de transportes, prazos de recebimento
maiores);



Descapitalização e reduzida liquidez financeira de grande parte das empresas, com
dificuldades no acesso ao crédito e a seguros de crédito para financiar as suas operações;




Reduzida produtividade face à média da União Europeia;



Baixa qualificação dos recursos humanos e reduzida capacidade de gestão;



Processos de cooperação e subcontratação pouco desenvolvidos.

Mobiliário


Atomização da indústria;

Falta de projecção internacional do sector, que potencie a percepção pelos mercados dos seus
pontos fortes: produtos de elevada qualidade, preço adequado, e design já inovador;





Ausência de estratégias e processos de marketing eficazes;

Concorrência de produtos do sudeste asiático, não só nos mercados internacionais em que
Portugal concorre mas também no mercado nacional (produtos não obrigados aos mesmos
requisitos de qualidade, garantias de protecção dos consumidores e do ambiente e de segurança).
O mercado deve ser livre e aberto, mas a concorrência deve ser regulada.


Produtos de serração
As deficiências de gestão nas áreas de floresta de pinho e falta de mão‐de‐obra especializada,
associadas à diminuição da área de pinhal e disponibilidades de pinheiro, estão na origem da
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principal restrição ao aumento das exportações deste sector: a matéria‐prima escassa e mais cara
não permite levar os produtos para todos os mercados;
 Crise económica internacional origina escassez e aumento do preço da matéria‐prima e dos
custos de produção, ainda agravados pela praga do nemátodo do pinheiro, que não só faz
aumentar os custos de produção devido às exigências de tratamento, como afecta seriamente a
imagem dos produtos de madeira portugueses no estrangeiro;

O enorme atraso na certificação florestal (falta de matéria‐prima certificada) é cada vez mais
uma restrição, dado que a certificação começa a ser um requisito de entrada nos mercados
europeus, mais apelativos.


Concentração em produtos de baixo valor acrescentado e baixo preço. Ausência/ reduzido
investimento em I&D; reduzido nível tecnológico da maior parte das empresas (carpintaria).


Risco de aumento da concorrência pela matéria‐prima para queima como produção de energia
(biomassa); (serração e painéis de madeira).



Adaptação à normalização comunitária: marcação CE para produtos da construção (serração e
carpintaria).


PAPEL


Dependência da conjuntura internacional;

 Disponibilidade e sustentabilidade na produção de matéria‐prima florestal. Os incêndios
florestais, de risco elevado em Portugal, são também uma ameaça a esta disponibilidade.
Potenciais utilizações concorrenciais da matéria‐prima (bioenergia);
 Necessidade de desenvolver capacidades de gestão profissional por parte dos proprietários
privados, que têm também uma fraca capacidade de intervenção;

O mercado de CO2 e as respectivas licenças de emissão atribuídas ao sector, constituem
também factores críticos de sucesso. O mercado do carbono poderá provocar uma distorção no
mercado europeu relativamente ao valor dos bens exportados, uma vez que os produtos
provenientes de países fora do Protocolo de Quioto poderão vir a ter preços mais atractivos;



 Estrutura de custos do sector em Portugal elevada, o que pode vir a trazer alguma perda de
competitividade face às concorrentes internacionais;

Regulação excessiva e não articulada, por vezes com abordagens conceptuais opostas, dificulta
o acompanhamento por parte das empresas;



 Multiplicidade de directivas comunitárias de âmbito ambiental (ex.: REACH, Lei‐quadro da
Água, dos Resíduos e de Responsabilidade Ambiental), embora contribua positivamente para a
preservação do ambiente, tem necessariamente implicações financeiras que não podem ser
ignoradas.
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INSTRUMENTOS DE APOIO
Instrumentos utilizados
CORTIÇA
QREN: COMPETE (POFC ‐ Programa Operacional Factores de Competitividade (Compete), POPH
(Programa Operacional do Potencial Humano)




FCT ‐ Fundação para a Ciência e a Tecnologia



PAIC ‐ Plano de Apoio à Indústria da Cortiça (Ministério da Economia)

Criação do Pólo de Competitividade e Tecnologia Agro‐alimentar reforçou capacidade de
apresentar projectos.



MADEIRA


QREN



PRODER

Dificuldades sentidas
CORTIÇA
Desconhece‐se a taxa de utilização por parte das empresas dos apoios do QREN e PRODER. Em
relação ao PAIC, houve reduzida adesão, na maioria dos casos, devido ao facto de as condições
apresentadas não terem sido do agrado das empresas.


MADEIRA
QREN: limitação das dotações orçamentais dos concursos não tem permitido desenvolver as
acções com o impacto que seria desejável, nem têm sido aplicadas as taxas de financiamento
superiores a 70% que a regulamentação prevê; atrasos no pagamento dos incentivos tornam
impraticável o reforço de investimento pelas empresas ou associações.


PRODER: restrições ao nível do tipo de beneficiários (1ª transformação: apenas microempresas
têm acesso); das operações elegíveis (deveria incluir como produtos de 1ª transformação não só os
que resultam das operações de descasque, corte e aplainamento, mas também, e sobretudo, os
produtos que envolvem maior valor acrescentado); da autonomia financeira (AF) e cobertura de
imobilizado (CI) (a dupla exigência de, em pré‐projecto, ter uma AF mínima de 20% e CI de 100%
impediu a maioria das empresas de se apresentar a concurso).


Propostas de novos instrumentos e/ou medidas
MADEIRA
 Apoio a estruturas permanentes de exposição e plataformas de logística (armazenamento e
distribuição) em mercados estratégicos.
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Necessidade de acção sobre a gestão florestal para a criação de condições para o investimento
e internacionalização do sector. A natureza privada e fragmentada do sector exige uma intervenção
pública para a rearborização (nomeadamente em situações de reduzido potencial produtivo);
recuperação do atraso na Certificação da Gestão Florestal Sustentável; definição e
regulamentação dos materiais que podem ser encaminhados para queima e os que são fonte de
matéria‐prima para a indústria.


 Acção inspectiva mais intensa para verificar o cumprimento por parte dos produtos
importados do Sudeste Asiático da regulamentação relativa à segurança dos produtos e do
consumidor e à regulamentação das substâncias químicas a utilizar na EU. Por outro lado, a nível
da Comissão Europeia / Parlamento Europeu, Portugal deve iniciar um processo de
regulamentação da concorrência desleal.

PROJECTOS DE INTERNACIONALIZAÇÃO EM CURSO
CORTIÇA
APCOR: (QREN ‐ COMPETE) Projecto INTERCORK – Promoção Internacional da Cortiça.
Principais objectivos: posicionar a rolha de cortiça como o vedante por excelência e o mais amigo
do ambiente, travando a penetração de outros vedantes; recuperar, alargar e conquistar mercados
para a cortiça; estabelecer parcerias com universidades, escolas, centros de design, ONG, media,
etc.; criar canais de comunicação com distribuidores, media, etc.; reforçar a imagem do produto a
nível internacional.


Mercados prioritários: EUA, Reino Unido, França, Alemanha, Itália, Federação da Rússia, Japão,
Bélgica, Holanda, China, Emirados Árabes Unidos
MADEIRA
AIMMP: (QREN) INTERWOOD – Exportação Sustentada (já no terceiro ano de execução)
Principais objectivos: apoiar as empresas em processos comerciais de abordagem e promoção em
mercados externos. Prevê a implementação de um conjunto sistematizado e sequencial de acções
em cada mercado alvo seleccionado, permitindo às empresas aderentes a entrada sustentada nos
mercados (11 fases: definição do mercado alvo; inscrição e selecção das empresas; mini‐
diagnóstico às empresas inscritas; estudo prévio do mercado e preparação da missão empresarial;
realização de missão empresarial ao mercado alvo; consolidação do estudo e análise prática das
oportunidades de mercado relativas à internacionalização; participação em feiras ou eventos;
workshops de reflexão sobre feiras e eventos; visita de compradores de referência a Portugal;
análise de sustentação).


AIMMP: (QREN) ASSOCIATIVE DESIGN ‐ Campanha de promoção do sector da madeira e do
mobiliário em mercados externos 2009‐2011
Principais eventos e objectivos: associação da imagem Associative Design à viagem de circum‐
navegação do Navio Escola Sagres, apoiando assim a diplomacia política, económica e cultural; Rua
da Amizade em Angola, 2010; presença nos principais eventos de design; divulgação dos materiais
de construção em madeira e do mobiliário portugueses, promovendo em mercados montra as
capacidades do sector e melhorando a imagem de Portugal; incentivo às empresas, através do
exemplo, para que apostem no branding como elemento diferenciador, reiterando a aposta no
Made in/by Portugal; apoio às empresas do sector na manutenção e reforço da sua posição em
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mercados onde já se encontrem estabelecidas; alargamento da base de empresas exportadoras,
incentivando as PME a iniciarem um processo sustentado e bem sucedido de internacionalização.
AIMMP: (QREN/PRODER) PASIMM – Plano de Apoio ao Sector das Indústrias de Madeira e
Mobiliário
Principais objectivos: apoiar as empresas para garantir um adequado acesso a crédito financeiro e
de seguros; alargar os instrumentos de apoio à exportação e internacionalização (tecto mais
elevado para Campanha de Promoção sectorial e maior taxa de incentivo); apoiar actividades de
promoção nos mercados internacionais; reforçar os capitais próprios das empresas, apoiando
iniciativas de concentração (fusões e aquisições) para ganhos de massa crítica; apoiar os
investimentos em modernização, inovação e I&D para ajustar o tecido empresarial às necessidades
do futuro; reestruturar e modernizar as serrações – combate ao nemátodo: lançamento de um
concurso específico para o sector, em articulação entre o POFC/QREN e o PRODER, para apoiar a
Reestruturação e Modernização das Serrações, seguindo as recomendações do Estudo Estratégico
das Serrações.


ANEFA: FORURAL ‐ Fórum dos Produtos & Serviços Agro‐florestais
Principais objectivos: promover as empresas suas associadas, valorizando os seus produtos e
serviços e disponibilizando uma solução integrada para o seu projecto, assentando num sistema de
divulgação comercial e de internacionalização do mercado.



PAPEL
A iniciativa Print Power (PP) é uma acção de marketing para a cadeia de valor gráfica na Europa
que reúne os 4 principais sectores que compõem esta cadeia: sector de produção de papel
(indústria de pasta, indústria de papel, distribuidores de papel e fornecedores da indústria de
papel); sector gráfico; sector editorial; sector postal.
Estima‐se que o valor económico acrescentado pela cadeia de valor gráfica da Europa totalize 160
mil milhões de euros e corresponda a cerca de 5 milhões de postos de trabalho. Pretende‐se
estabelecer uma actividade pan‐europeia comum, para promover a utilização de meios de
impressão por publicitários e pelas suas agências, através de uma rede de organizações nacionais
Print Power nos vários países, reforçando, por um lado, a posição da impressão como canal de
marketing e publicidade e demonstrando, por outro lado, o aspecto “amigo do ambiente” da
impressão e do papel.
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SECTOR DAS PESCAS31
FORMAS DE INTERNACIONALIZAÇÃO MAIS RELEVANTES


Exportação;



Investimento no estrangeiro;



Reforço das acções de cooperação (e.g. técnica, tecnológica, logística) com outros países.

BENEFÍCIOS


Preços mais elevados;



Escoamento da produção;



Alargamento do portfólio de clientes;

Novas oportunidades de negócio (ex.: Brasil, EUA, Reino Unido, Alemanha e França com
potencial de crescimento nas conservas; Japão no bacalhau, sob as suas diferentes formas);





Aquisição de conhecimentos.

FACTORES DE COMPETITIVIDADE
Diferenciação do produto – imagem, qualidade e inovação. Por exemplo, a recente certificação
da sardinha capturada em águas nacionais (certificação de sustentabilidade e boa gestão da
actividade piscatória) poderá valorizar as conservas nos mercados externos (ex.: Alemanha).


DIFICULDADES


Falta de mudança da cultura empresarial e organizativa;



Falta de acções de informação e promoção externa dos factores de atractividade;

Falta de apoio aos exportadores, quando chegam a um país desconhecido para estabelecer
contactos comerciais, em matéria de interlocução, de guia e de logística;





Custos de transporte e logística mais elevados.

Barreiras não alfandegárias restritivas (ex.: Brasil ‐ exigências administrativas e aspectos
burocráticos; Canadá ‐ questão da cravação das latas de conserva; Israel ‐ problema do teor de
arsénio nos produtos; Inglaterra, Alemanha e França ‐ preços elevados das conservas portuguesas,
inibindo o acesso a estes mercados);



31

Contributos: AIB – Associação dos Industriais de Bacalhau; ALIF – Associação Livre dos Industriais pelo Frio;
ANICP – Associação Nacional dos Industriais de Conservas de Peixe.
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Concorrência desleal de preços e custos (ex.: China e Noruega com muito peso e agressividade
nos mercados). Por outro lado, o desfasamento da taxa de IVA entre Portugal e Espanha constitui
um forte entrave à entrada de produtos portugueses no país vizinho;




Falta de diplomacia económica específica para o sector;



Falta de marcas e de canais de distribuição.

INSTRUMENTOS DE APOIO
Instrumentos utilizados


PROMAR

Propostas de novos instrumentos e/ou medidas


Divulgação e promoção dos produtos, com ligação à gastronomia portuguesa;

Eventual realização de estudos de mercado, embora se refira também a sua morosidade e o seu
custo elevado;




Vantagem do estabelecimento de uma marca comercial “chapéu” (ex.: “Bacalhau de Portugal”);

Mais e melhor diplomacia económica, actuando como ponte negocial entre industriais e
possíveis compradores.
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Anexo Estatístico

Quadro A1: Importações e Exportações e Saldo Comercial do Complexo
Agro‐Florestal e pescas e da Economia , em valor
(milhões de euros)
2000
IMP
Agricultura EXP
SC
IMP
Pescas
EXP
SC
IMP
IABT
EXP
SC
IMP
SilviculturaEXP
SC
IMP
IF
EXP
SC
IMP
CAF e
EXP
pescas
SC
IMP
Economia EXP
SC

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007E

2008E

1.703

1.921

1.848

1.744

1.824

1.871

1.846

2.277

187

252

288

296

339

381

381

418

2.571
491

‐1.516

‐1.669

‐1.560

‐1.448

‐1.484

‐1.491

‐1.465

‐1.859

‐2.080

160

170

163

157

174

184

210

241

221

82

80

88

84

100

90

106

123

124

‐78

‐90

‐74

‐73

‐74

‐94

‐104

‐118

‐98

3.583

3.806

3.784

3.841

4.051

4.111

4.574

5.141

5.370

1.666

1.707

1.860

1.901

1.999

2.252

2.577

3.099

3.434

‐1.916

‐2.099

‐1.924

‐1.940

‐2.052

‐1.859

‐1.997

‐2.042

‐1.936

271

241

225

206

175

164

146

177

153

59

78

70

92

103

108

105

132

135

‐212

‐163

‐154

‐114

‐73

‐56

‐41

‐45

‐17

1.752

1.786

1.801

1.760

1.872

1.933

1.911

2.166

2.113

2.695

2.591

2.620

2.655

2.658

2.711

2.933

3.225

3.133

943

805

820

895

786

778

1.022

1.059

1.020

7.468

7.924

7.820

7.707

8.097

8.263

8.687

10.002

10.428

4.688

4.708

4.927

5.028

5.200

5.542

6.103

6.998

7.317

‐2.780

‐3.216

‐2.893

‐2.680

‐2.897

‐2.721

‐2.584

‐3.004

‐3.111

49.701
36.387
‐13.315

50.319
37.360
‐12.959

49.135
37.879
‐11.255

47.874
38.790
‐9.084

52.213
40.953
‐11.261

55.774
42.567
‐13.207

60.971
48.204
‐12.767

65.687
53.431
‐12.256

70.777
54.878
‐15.899

Fonte: GPP, a partir das Contas Nacionais, INE .
E – estimativa, ver nota metodológica, cap.1.

Quadro A2: Taxa de crescimento médio anual, em valor, no período 2000‐
2008
Taxa de crescimento média anual (%)
Agricultura
Pesca
IABT
Silvicultura
IF
Complexo Agro
Florestal e Pescas
Economia

Exportações

Importações

12,8
5,3
9,5
10,9
1,9

5,3
4,6
5,2
‐6,9
2,4

5,7

4,3

5,3

4,5

Fonte: GPP, a partir das Contas Nacionais (Base 2000),
E – estimativa, ver nota metodológica, cap.1.
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Quadro A3: Estrutura das exportações (%)

total
Agricultura
Pesca
IABT
Silvicultura
IF
Complexo Agro
Florestal e Pescas

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007E

2008E

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

0,5

0,7

0,8

0,8

0,8

0,9

0,8

0,8

0,9

0,2
4,6

0,2
4,6

0,2
4,9

0,2
4,9

0,2
4,9

0,2
5,3

0,2
5,3

0,2
5,8

0,2
6,3

0,2
7,4

0,2
6,9

0,2
6,9

0,2
6,8

0,3
6,5

0,3
6,4

0,2
6,1

0,2
6,0

0,2
5,7

12,9

12,6

13,0

13,0

12,7

13,0

12,7

13,1

13,3

Fonte: GPP a partir das Contas Nacionais (Base 2000),
E – estimativa,
INE ver nota metodológica, cap.1.

Quadro A4: Taxa de cobertura (%)
Agricultura
Pesca
IABT
Silvicultura
IF
Complexo Agro
Florestal e Pescas
Transaccionáveis

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007E

2008E

11,0
51,1
46,5
21,7
153,8

13,1
47,3
44,9
32,3
145,1

15,6
54,4
49,2
31,2
145,5

17,0
53,6
49,5
44,8
150,8

18,6
57,4
49,4
58,7
142,0

20,3
49,0
54,8
65,8
140,2

20,6
50,6
56,3
72,1
153,5

18,4
51,0
60,3
74,5
148,9

19,1
55,8
63,9
88,6
148,3

62,8

59,4

63,0

65,2

64,2

67,1

70,3

70,0

70,2

64,8

65,3

68,1

72,3

70,0

68,7

71,5

73,6

70,1

Fonte: GPP a partir das Contas Nacionais (Base 2000),
E – INE
estimativa, ver nota metodológica, cap.1.

Quadro A5: Grau de abertura (%)
Agricultura
Pesca
IABT
Silvicultura
IF
Complexo Agro
Florestal e Pescas
Transaccionáveis

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007E

2008E

65,9
67,9
208,8
41,2
169,0

71,5
67,3
201,3
49,6
170,1

75,6
63,5
193,4
42,9
171,1

71,4
60,3
190,2
45,6
173,6

73,0
70,8
197,2
45,0
177,8

85,2
73,3
206,5
43,4
177,5

80,6
85,9
228,3
40,3
177,5

125,8
92,2
247,7
49,4
193,3

148,5
80,1
254,2
nd
190,2

132,6

134,8

135,5

134,5

138,7

147,8

153,8

183,2

nd

139,7

135,6

130,8

128,0

133,4

138,1

146,7

152,2

156,3

Fonte: GPP a partir das Contas Nacionais (Base 2000),
E – estimativa, ver nota metodológica, cap.1.
INE

Quadro A6: Grau de Auto‐Aprovisionamento (%)
Agricultura
Pesca
IABT
Silvicultura
IF
Complexo Agro
Florestal e Pescas
Economia

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007E

2008E

80,0
86,7
85,7
81,5
113,3

79,3
85,7
85,3
82,3
111,3

79,9
88,4
86,4
83,7
111,8

81,1
88,9
86,3
87,0
112,9

81,6
88,6
86,0
90,9
111,1

80,4
86,2
87,3
93,0
110,8

81,0
84,7
86,7
94,8
114,1

76,7
nd
87,1
94,2
114,4

75,4
nd
88,2
nd
113,9

90,7

89,7

90,5

91,2

90,7

91,2

91,8

nd

nd

94,5

95,0

95,7

96,5

95,9

95,4

95,8

nd

nd

Fonte: GPP a partir das Contas Nacionais (Base 2000),
E – INE
estimativa, ver nota metodológica, cap.1.
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Quadro A7 ‐ Estrutura de Produtos do Comércio Internacional de Produtos Agro‐Alimentares (%)
Importações

2007

2008

Exportações

2007

2008

Carne

12.4

10.6

Vinho e Mosto

19.6

16.5

Bovino

5.8

4.7

Tabaco

11.7

10.3

Suíno

3.9

3.1

Gorduras e Óleos Vegetais e Animais

7.2

10.3

Cereais

10.4

11.7

Azeite

3.6

3.7

4.9

4.8

Lacticínios

6.9

6.9
7.0

Milho

4.0

4.5

Conservas de Prod. Horto‐Frutícolas

6.9

Sementes e Frutos Oleag. e Cult.Indust.

Trigo

7.8

9.3

Tomate preparado /conservado

3.4

3.5

Frutos

7.1

7.2

5.0

5.4

Frutos

Lacticínios

7.0

6.9

Preparações à base de Cereais

5.0

5.1

Gorduras e Óleos Vegetais e Animais

4.7

5.8

Produtos Hortícolas

4.7

4.8

2.9

2.7

Cerveja

4.2

4.2

Preparações à base de Cereais

5.8

5.7

Açúcares

3.9

4.1

Preparações Alimentícias

4.8

4.7

Preparações Alimentícias

3.5

3.4

Alimentos para Animais

3.8

4.5

Produtos de Padaria e Pastelaria

2.7

3.1

Açúcares

4.6

4.1

Alimentos para Animais

2.3

3.0

Produtos Hortícolas

4.8

4.1

Carne

1.7

2.7

Conservas de Prod. Horto‐Frutícolas

3.5

3.4

Conservas de Carnes

2.3

2.1

Produtos de Padaria e Pastelaria

3.3

3.1

Plantas Vivas e Prod.da Floricultura

1.8

1.3

Cacau e Chocolate

2.7

2.6

Cereais

1.5

1.0

Conservas de Carnes

1.3

1.3

Outros

9.2

8.7

Algodão

1.1

0.8

100.0

100.0

Azeite

Tabaco

1.6

0.8

Outros

13.2

13.5

100.0

100.0

Quadro A8 ‐ Estrutura de Produtos do Comércio Internacional de Produtos Florestais (%)

Importações

2007

2008

Exportações

2007

2008

Papel e Cartão

57.6

58.6

Papel e Cartão

37.4

39.1

Madeira e Carvão

32.2

30.2

Cortiça

30.3

28.4

Cortiça

6.8

6.8

Madeira e Carvão

25.7

23.7

Pasta de Madeira

1.1

1.8

Pasta de Madeira

5.3

7.6

2.3

2.6

Outros

100.0

100.0

Outros

1.3

1.2

100.0

100.0

Quadro A9 ‐ Estrutura de Países do Comércio Internacional de Produtos Agro‐Alimentares

Importações

2007

2008

Exportações

2007

2008

Intra‐UE
Espanha
França
Alemanha
Países Baixos
Reino Unido
Itália
Bélgica
Outros UE
Extra‐UE
Brasil
Argentina
Estados Unidos

77.5
39.6
10.8
6.2
5.7
2.8
2.1
2.1
8.2
22.5
7.8
2.6
2.2

75.5
38.3
10.0
5.6
4.7
2.7
2.1
1.9
10.1
24.5
7.7
4.1
2.0

Outros

9.9
100.0

10.7
100.0

Intra‐UE
Espanha
Itália
França
Reino Unido
Países Baixos
Alemanha
Bélgica
Outros UE
Extra‐UE
Angola
Brasil
Estados Unidos
Cabo Verde
Canadá
Outros

72.1
28.4
9.9
9.3
7.1
4.1
2.7
2.6
8.0
27.9
10.4
3.5
2.7
1.6
1.3
8.4
100.0

71.5
31.3
6.1
8.6
5.7
3.7
2.9
2.5
10.6
28.5
11.6
3.5
2.1
1.5
1.2
8.7
100.0

Total

Total

Fonte (quadros A7,A8 e A9): GPP, a partir das Estatística do Comércio Internacional INE.

124

MADRP/GPP

Quadro A10 ‐ Estrutura de Países do Comércio Internacional de Produtos Florestais

2007

2008

Intra‐UE
Espanha
Alemanha
França/
Países/territ.não
determ./especif. UE
Itália
Suécia
Países Baixos
Finlândia
Outros UE
Extra‐UE
Brasil
EUA

Importações

83.5
51.4
7.2
5.8

80.8
50.9
6.8
2.7

4.2

2.6

2.8
2.6
2.5
1.8
9.4
20.7
3.6
3.5

1.3
1.3
0.7
0.7
13.8
21.8
1.6
1.4

R.P. China

2.6

0.8

11.0
100.0

18.1
100.0

Outros
Total

Exportações
Intra‐UE
Espanha
França
Alemanha
Países/territ.não
determ./especif. UE
Itália
Reino Unido
Países Baixos
Bélgica
Outros UE
Extra‐UE
EUA
Angola
Países/territ.não espec.por
razões comer/militares PT
Outros
Total

2007

2008

76.7
31.3
11.3
8.6

75.8
28.0
10.9
8.5

6.9

10.9

5.6
5.1
3.0
1.4
3.4
30.2
5.0
1.8

4.8
4.9
2.9
1.6
3.1
35.1
5.3
2.5

4.4

4.2

19.1
100.0

23.1
100.0

Fonte: GPP, a partir das Estatística do Comércio Internacional INE.
Quadro A11: Correspondência entre as nomenclaturas de actividades A31 e e a classificação dos
sectores segundo a transacionabilidade no mercado internacional
Sectores

A31 – CAE (Rev. 2)

Actividades transaccionáveis AA ‐ Agricultura, produção animal, caça e silvicultura
BB ‐ Pesca
C ‐ Indústrias extractivas
DA ‐ Indústrias alimentares, das bebidas e do tabaco
DB ‐ Indústria têxtil
DC ‐ Indústria do couro e dos produtos do couro
DD – Indústrias da madeira e da cortiça e suas obras
DE ‐ Indústrias de pasta e de papel e cartão e seus artigos; edição e impressão
DF ‐ Fabricação de coque, produtos petrolíferos refinados e combustível nuclear
DG ‐ Fabricação de produtos químicos e de fibras sintéticas ou artificiais
DH ‐ Fabricação de artigos de borracha e de matérias plásticas
DI ‐ Fabricação de outros produtos minerais não metálicos
DJ ‐ Indústrias metalúrgicas de base e de produtos metálicos
DK ‐ Fabricação de máquinas e de equipamentos, n. e.
DL ‐ Fabricação de equipamento eléctrico e de óptica
DM ‐ Fabricação de material de transporte
DN ‐ Indústrias transformadoras n. e.

Serviços não transacionáveis EE ‐ Produção e distribuição de electricidade, de gás e de água
FF – Construção
GG ‐ Comércio por grosso e a retalho; reparação de automóveis, motociclos e de bens de uso
OO ‐ Outras actividades de serviços pessoais, sociais e colectivos
PP ‐ Famílias com empregados domésticos

Serviços Internacionalizáveis HH ‐ Alojamento e restauração
II ‐ Transportes, armazenagem e comunicações
JJ ‐ Actividades financeiras
KK ‐ Actividades imobiliárias, alugueres e serviços prestados às empresas

Actividades não mercantis

LL ‐ Administração pública, defesa e segurança social obrigatória
MM ‐ Educação (Adm. Públ.)
NN ‐ Saúde e acção social (Adm. Públ.)

Fonte:
MADRP/GPP

DPP, MAOT.
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Quadro A12: Nomenclatura do Comércio Internacional de Produtos Agro‐Alimentares e Florestais e
a Nomenclatura Combinada (NC)
Nomenclatura Combinada

Produtos
Produtos
agroalimentares

01
02
04
05
06
07
08
09
10
11

ANIMAIS VIVOS

12
13
14

SEMENTES E FRUTOS OLEAGINOSOS; GRÃOS, SEMENTES E FRUTOS DIVERSOS; PLANTAS INDUSTRIAIS

15
16

Produtos
Florestais

126

17
18
19
20
21
22
23
24
excepção
44
45
46
47
48
49
1301
3805
3806

CARNES E MIUDEZAS, COMESTÍVEIS

LEITE E LACTICÍNIOS; OVOS DE AVES; MEL NATURAL; PRODUTOS COMESTÍVEIS DE ORIGEM ANIMAL,
OUTROS PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL, NÃO ESPECIFICADOS NEM COMPREENDIDOS NOUTROS CAPÍTULOS
PLANTAS VIVAS E PRODUTOS DE FLORICULTURA
PRODUTOS HORTÍCOLAS, PLANTAS, RAÍZES E TUBÉRCULOS, COMESTÍVEIS
FRUTAS; CASCAS DE CITRINOS E DE MELÕES
CAFÉ, CHÁ, MATE E ESPECIARIAS
CEREAIS
PRODUTOS DA INDÚSTRIA DE MOAGEM; MALTE; AMIDOS E FÉCULAS; INULINA; GLÚTEN DE TRIGO
GOMAS, RESINAS E OUTROS SUCOS E EXTRACTOS VEGETAIS
MATÉRIAS PARA ENTRANÇAR E OUTROS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL, NÃO ESPECIFICADOS NEM COMPREENDIDOS
NOUTROS CAPÍTULOS
GORDURAS E ÓLEOS ANIMAIS OU VEGETAIS; PRODUTOS DA SUA DISSOCIAÇÃO; GORDURAS ALIMENTARES
PREPARAÇÕES DE CARNE, DE PEIXES OU DE CRUSTÁCEOS, DE MOLUSCOS OU DE OUTROS INVERTEBRADOS AQUÁTICOS
AÇÚCARES E PRODUTOS DE CONFEITARIA
CACAU E SUAS PREPARAÇÕES
PREPARAÇÕES À BASE DE CEREAIS, FARINHAS, AMIDOS, FÉCULAS OU LEITE; PRODUTOS DE PASTELARIA
PREPARAÇÕES DE PRODUTOS HORTÍCOLAS, DE FRUTAS OU DE OUTRAS PARTES DE PLANTAS
PREPARAÇÕES ALIMENTÍCIAS DIVERSAS
BEBIDAS, LÍQUIDOS ALCOÓLICOS E VINAGRES
RESÍDUOS E DESPERDÍCIOS DAS INDÚSTRIAS ALIMENTARES; ALIMENTOS PREPARADOS PARA ANIMAIS
TABACO E SEUS SUCEDÂNEOS MANUFACTURADOS
1604 +1605 + 230120 + 05119190 + 19022010
MADEIRA, CARVÃO VEGETAL E OBRAS DE MADEIRA
CORTIÇA E SUAS OBRAS
OBRAS DE ESPARTARIA OU DE CESTARIA
PASTAS DE MADEIRA OU DE OUTRAS MATÉRIAS FIBROSAS CELULÓSICAS; PAPEL OU CARTÃO
PARA RECICLAR
PAPEL E CARTÃO; OBRAS DE PASTA DE CELULOSE, DE PAPEL OU DE CARTÃO
Goma‐laca; gomas, resinas, gomas‐resinas e oleorresinas
Essências de terebintina, de pinheiro ou provenientes da fabricação da pasta
Colofónias e ácidos resínicos, e seus derivados
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Anexo ‐ Benefícios Fiscais

No âmbito dos incentivos fiscais, e ao abrigo da legislação comunitária, encontram‐se em vigor os
Decretos‐lei n.º 249 e 250/2009, ambos de 23.9, que estabelecem benefícios contratuais fiscais
condicionados e temporários a empresas portuguesas que promovam projectos de
internacionalização, designadamente de investimento directo português no estrangeiro (de
natureza produtiva), susceptíveis de contribuir positivamente para os resultados das promotoras e
para o desenvolvimento estratégico da economia nacional com vista à internacionalização da
economia portuguesa:
São beneficiárias empresas com projectos de internacionalização envolvendo um investimento em
aplicações relevantes / despesas elegíveis de montante igual ou superior a 250.000 Euros e
realizados até 31 de Dezembro de 2020..
Os benefícios consistem num crédito de imposto, correspondente a 10% (taxa base do incentivo)
das aplicações relevantes do projecto. A regulamentação aprovada apresenta, assim, natureza
excepcional com carácter temporário, sendo os benefícios concedidos, exclusivamente, em regime
contratual e limitados em função do investimento realizado, estabelecendo‐se uma maior
relevância para os projectos de especial interesse para o País.
Esclarecimentos acerca das despesas apoiadas, limites, majorações e outras informações poderão
ser obtidos junto da AICEP. (Fonte: AICEP Portugal Global). A regulamentação consta da Portaria n.º
1452/2009, de 29.12 e do Despacho n.º 1005/2010, de 15.01.
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Anexo ‐ Limitações decorrentes
de Acordos internacionais
e da Defesa da Concorrência

Apoios à Exportação
As trocas comerciais a nível internacional no sector agro‐alimentar são reguladas pelo Acordo
Agrícola (AA) da Organização Mundial do Comércio (OMC), assinado no âmbito do Uruguay Round
(1994). A regra geral neste acordo é a da não concessão de subsídios à exportação, constituindo
excepção um conjunto de subsídios (Artigo 9º, nº1 do AA) que foram objecto de compromissos de
redução (no período 1995‐2000), especificados nas respectivas listas de compromissos dos países
membros. A lista de compromissos da União Europeia comporta um conjunto de produtos 32 para
os quais há possibilidade de concessão de restituições à exportação, reguladas pelo direito
comunitário, respeitando contudo as limitações impostas pelo nº 1 do Artigo 9º do AA (ver caixa).
Artigo 9.º
Compromissos em matéria de subsídios à exportação
1 ‐ Por força do presente Acordo, são objecto de compromissos de redução os seguintes subsídios à exportação:
a)

Subsídios directos, incluindo pagamento em espécie, concedidos pelas entidades públicas ou seus organismos, a uma
empresa, sector da produção, produtores de um produto agrícola, cooperativa ou outra associação desses produtores ou
a quaisquer entidades que operem no domínio da comercialização, subordinada aos resultados da exportação.

b)

Venda ou escoamento para exportação, pelas entidades públicas ou seus organismos, de existências de produtos
agrícolas, constituídas para fins não comerciais, a um preço inferior ao preço comparável pedido por um produto similar
aos compradores no mercado interno

c)

d)

Pagamentos efectuados para exportação de um produto agrícola financiados através de medidas das entidades públicas,
quer representem ou não um encargo para o erário público
Concessão de subsídios para reduzir os custos da comercialização dos produtos agrícolas exportados (com excepção dos
serviços de promoção das exportações e dos serviços consultivos normalmente disponíveis), incluindo os custos da
manutenção e melhoria da qualidade, outros custos de transformação e custos de transporte e de frete internacionais;

e)

Custos de transporte e frete internos relativos às expedições para exportação, assegurados ou mandatados pelas
entidades públicas em condições mais favoráveis do que para as expedições internas

f)

Subsídios aos produtos agrícolas subordinados à sua incorporação em produtos a exportar.

32

Produtos de base que actualmente são susceptíveis de poder beneficiar de restituição à exportação, em conformidade
com as listas de compromissos GATT/OMC da UE: Cereais; Arroz; Produtos Transformados à base de Cereais e Arroz;
Alimentos Compostos à base de Cereais para Animais; Carne de Bovino; Carne de Suíno; Carne de Aves de Capoeira;
Ovos; Leite e Produtos Lácteos; Produtos transformados à base de Frutas e Produtos Hortícolas; Açúcar Branco e
Açúcar em Bruto tal qual; Xaropes e Outros Produtos de Açúcar; Produtos Fora do Anexo I do Tratado (produtos
transformados).
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Medidas como a concessão de créditos à exportação, garantias de crédito à exportação ou
programas de seguros envolvem disciplinas de efeito equivalente às limitações associadas aos
subsídios à exportação.
Por consequência, a regra nesta matéria é a da restrição do apoio à exportação, exceptuando‐se a
promoção das exportações e serviços associados.

AUXÍLIOS DE ESTADO
No sector agrícola são considerados como auxílios estatais, todos os auxílios incluindo as medidas
de auxílio financiadas por imposições parafiscais, concedidos pelos Estados para actividades
relacionadas com a produção, transformação ou comercialização de produtos agrícolas.
O princípio base para o sector agrícola é o de que “qualquer auxílio estatal no sector agrícola deve
ser compatível com as políticas agrícola e de desenvolvimento rural comuns da Comunidade e com
as obrigações internacionais desta, em particular o Acordo sobre a Agricultura da OMC ” (...) sendo
designadamente, “proibidos todos os auxílios estatais susceptíveis de interferir com os mecanismos
das organizações comuns de mercado, uma vez que, ao adoptarem os regulamentos que definem
essas organizações, os Estados‐Membros decidiram excluir a possibilidade de aplicação de medidas
de auxílio unilaterais que afectariam o apoio comunitário aos preços dos produtos” assim como “os
auxílios estatais que se destinem simplesmente a melhorar a situação financeira do beneficiário,
sem qualquer contrapartida deste, não podem, em caso algum, ser considerados compatíveis com o
Tratado.”
Em nenhum enquadramento são admitidos auxílios a actividades relacionadas com a exportação,
nomeadamente auxílios directamente ligados às quantidades exportadas, a favor da criação e
funcionamento de uma rede de distribuição ou a favor de outras despesas correntes atinentes às
actividades de exportação.(cfr. todos os Regulamentos supra mencionados, e especialmente o
ponto 12) das Orientações comunitárias para os auxílios estatais no sector agrícola e florestal no
período 2007‐2013).
Embora durante muitos anos não tenha sido permitida a concessão de auxílios de minimis no
sector agrícola, em 2006 e em 2007 foram adoptados dois Regulamentos que permitem a
concessão de auxílios (independentemente da sua finalidade, sem prejuízo do que adiante se dirá)
até aos seguintes limites máximos:
• 7500 Euros para o sector da produção de produtos agrícolas – Reg (CE) 1535/2007;
• 200 000 Euros para os sectores da transformação e comercialização de produtos agrícolas
‐ Reg.(CE) 1998/2006.
Estes valores são aferidos por empresa, durante qualquer período de três exercícios financeiros, e
está sujeito a um controlo prévio, isto é, antes da concessão de qualquer apoio em concreto,
impõe‐se que sejam descontados todos os auxílos de mínimis concedidos nos últimos três anos.
O controlo prévio incumbe actualmente ao IFAP no sector da produção de produtos agrícolas (Res.
Cons. Min.53/2009, de 24.06.) e ao IFDR, nos sectores da transformação e comercialização (Res.
Cons. Min.27/2009, de 20.03.).
Neste momento está também em vigor o Quadro temporário relativo às medidas de auxílio estatal
destinadas a apoiar o acesso ao financiamento durante a actual crise financeira e económica,
(Comunicações da Comissão (2009/C 83/01) e (2009/C 261/02) adoptado pela Comissão, que veio
flexibilizar as regras aplicáveis à concessão de ajudas estatais, permitindo, entre outras coisas, que
o limite estabelecido para os auxílios de minimis quer para a produção primária de produtos
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agrícolas quer para a transformação e comercialização possam ser alargados, até 31 de Dezembro
de 2010, até 15.000 Euros por exploração, no caso da produção primária, e até 500 000 Euros por
empresa no sector da transformação e comercialização. Todavia, esta concessão, na medida em
que excede o limiar estabelecido nos Regulamentos de minimis, isto é, relativamente à parte em
que excede esse limiar, depende de prévia autorização da COM mediante um processo de
notificação (simplificado) e desde que se verifiquem as condições estabelecidas no ponto 4.2.2 da
Comunicação da Comissão, que são cumulativas e terão que ser demonstradas a priori e a
posteriori.
Existem ainda alguns outros instrumentos úteis em matéria de Auxílios de Estado, quer para o
sector agrícola primário (Reg. (CE) 1857/2006), quer no domínio da transformação e
comercialização (Reg. (CE) 800/2008), que isentam os Estados do processo de notificação de certas
categorias de auxílios, em função de uma determinada tipologia de medidas e de beneficiários, e
dentro de certos limites de intensidade, mas que podem ser imediatamente implementados pelos
Estados, sem carecerem de prévia autorização, devendo apenas ser a COM informada sobre a
respectiva adopção. Ficam, evidentemente, sujeitos a controlos posteriores.
Assim sendo, qualquer análise de compatibilidade das medidas a adoptar, terá que ser efectuada
em função da proposta de medida em concreto, não sendo por isso possível efectuá‐la em termos
abstractos neste momento.
Todavia, têm sido admitidos pela COM, em determinados casos, a concessão de auxílios à
internacionalização.
Assim, quer no âmbito dos auxílios de minimis, quer no âmbito dos auxílios às PME, quer
relativamente a quaisquer outras categorias de auxílios, importará ter em conta que do conceito de
internacionalização se devem excluir quaisquer apoios directamente ligados às quantidades
exportadas, a favor da criação e funcionamento de redes de distribuição ou a favor de outras
despesas correntes atinentes às actividades de exportação.
Já, por exemplo, é possível defender que se possam apoiar, no âmbito da internacionalização,
actividades relacionadas com o conhecimento de mercados, desenvolvimento e promoção
internacional de marcas, prospecção, e presença em mercados internacionais (com exclusão da
criação de redes de comercialização no exterior), e promoção e marketing internacional.

RESTITUIÇÕES ÀS EXPORTAÇÕES
Constituem um mecanismo de compensação financeira que visa permitir aos operadores
económicos comunitários escoar os seus produtos para países fora da Comunidade, tornando‐os
assim mais competitivos no mercado mundial, e assegurando a competitividade externa da
produção comunitária. Traduz‐se numa “restituição” de determinados montantes que visam
compensar o exportador da diferença entre os preços comunitários e os preços do mercado
mundial de modo a tornar os produtos agrícolas mais concorrenciais (REG. (CE) Nº 1234/2007, de
22/10 ‐ Estabelece uma organização comum dos mercados agrícolas e disposições específicas para
certos produtos agrícolas (Regulamento «OCM única») e REG. Nº 612/2009 de 07/07 ‐ Estabelece
regras comuns de execução do regime das restituições à exportação para os produtos agrícolas).
As restituições são uma medida de regulação de mercado e são accionadas em caso de dificuldades
de mercado, o seu objectivo é o escoamento e não o incentivo à internacionalização. Não se pode
determinar nem em termos de valores nem de datas de aberturas, trata‐se de uma medida de
carácter extremamente conjuntural. Tem vindo a ser dada a intenção/orientação, que a UE irá, no
quadro das negociações da OMC, eliminar este instrumento de apoio após 2013.
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Não obstante, no âmbito do Comités de Gestão da Organização de Mercado Única, existe
informação que é veiculada para os respectivos sectores, sobre valores e destinos em relação às
quais as restituições são concedidas. As “Taxas de Restituição” relativas a cada sector são fixadas,
em euros, periodicamente pela Comissão e publicadas no Jornal Oficial Série L.
Os principais beneficiários deste tipo de ajudas são essencialmente produtos base, de baixo grau de
transformação e consequentemente de baixo valor acrescentado. Produtos de origem comunitária,
que sejam de qualidade sã, leal e comercial na data da aceitação da Declaração de Exportação, e
que sejam abrangidos por um dos seguintes Sectores: Cereais; Arroz; Produtos Transformados à
base de Cereais e Arroz; Alimentos Compostos à base de Cereais para Animais; Carne de Bovino;
Carne de Suíno; Carne de Aves de Capoeira; Ovos; Leite e Produtos Lácteos; Produtos
transformados à base de Frutas e Produtos Hortícolas; Açúcar Branco e Açúcar em Bruto tal qual;
Xaropes e Outros Produtos de Açúcar; Produtos Fora do Anexo I do Tratado. Essencialmente os
sectores que têm vindo a beneficiar desta medida são o do leite e o do açúcar.
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Anexo ‐ Principais Barreiras
Não Alfandegárias
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Acesso aos Mercados – Principais barreiras não pautais identificadas recentemente
(produtos agro‐pecuários e florestais)
País

Produto

Austrália

Brasil

Situação em Abril de 2010

Produtos à base de
carne de suíno

Condições mais restritivas do que as estabelecidas pelas normas da OIE

Produtos à base de
carne e produtos
lácteos

Processos muito morosos. Aguarda‐se resultados da missão brasileira de Julho de
2009 que deverá permitir a equivalência de sistemas de controlo.
Aprovação de rótulos de carne também muito morosa

Pescado e conservas de Requisitos técnicos/administrativos complexos e pouco transparentes
peixe
Azeite

Falsificação de azeites com marcas e referências portuguesas

Brasil

DOP Porto

Imitações e Usurpações

Canadá

Conservas de peixe

Parâmetros impostos à cravação das latas de conservas demasiado rigorosos

Chile

DOP Porto

Usurpação. A questão Patio Porto arrasta‐se há muito tempo sem resolução.

Produtos à base de
carne de suíno

Processos de importação muito morosos. Aguarda‐se comentários das autoridades
chinesas à resposta da DGV ao inquérito chinês.

Lã suja (não tratada)

Processos de importação muito morosos

Peles não tratadas

Processos de importação muito morosos

China

Federação
da
Rússia

Israel

Portugal foi incluído, juntamente com Reino Unido, num grupo de países que só
poderá
exportar este tipo de carnes em condições mais rigorosas que outros EM.
Carne de bovino (BSE)
DGV já enviou informação solicitada e autoridades russas parecem dispostas a
resolver o problema.
Limites Máximos de Resíduos (LMR) de pesticidas considerados excessivos em peras
Peras
portuguesas, embora o seu valor não exceda LMR comunitários, Codex, nem art. 4
do Memorando UE‐RUS, e imposição de requisito de certificado de segurança.
Legislação promulgada em Março de 2010 em Israel, aproximando as normas
Bovinos vivos dos
israelitas das normas da OIE, deverá permitir resolver o problema do embargo que
Açores (BSE)
se arrasta desde 2005.
Retidas na alfândega por alegados níveis excessivos de arsénio, com exigência de
Conservas de sardinhas análises mais finas. Situação resolvida, porque as empresas acabaram por fazer as
análises exigidas. Importa saber o que se vai passar no futuro.

Japão

Produtos à base de
Carne de Suíno
Produtos à base de
Carne de Pato

Processos de importação muito morosos. Autoridades japonesas estão a analisar
resposta a inquérito enviado pela DGV em Julho de 2009.

México

DOP Porto

Usurpação. Ponto incluído na lista de principais barreiras identificadas pela
Comissão Europeia relativamente a este país.

Peru

DOP Porto

Usurpação (diversas ocorrências, mas em vias de resolução)

Argentina

DOP Porto

Imitações e usurpações.

EUA

DOP Porto

Vasta utilização da designação Port em vinhos produzidos nos EUA

Nova
Zelândia

DOP Porto

Vasta utilização da designação Port em vinhos produzidos na Nova Zelândia

Ucrânia

DOP Porto

Produção local de Portwein

Índia

DOP Porto

Produção local de Port
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Anexo
Factores Críticos de Sucesso

Pêra Rocha
 Problemas de Competitividade do produto no mercado externo: a falta de escala de produção,
os elevados custos dos factores de produção, a falta de conhecimento técnico, a situação de
desigualdade, face a outros Estados Membros da UE, do nível de apoios e a ineficiência do sistema
fiscal, que induz a existência de um mercado paralelo desincentivador do associativismo;


Necessidade de aumento do investimento na promoção do produto nos mercados de destino;

Inexistência de marcas subsectoriais capazes de ancorar imagens únicas e fortes (à excepção do
vinho);



Fraca notoriedade e inexistência de uma imagem de excelência associada aos produtos agro‐
alimentares portugueses, promovendo os produtos e as empresas e fomentando sinergias
sectoriais e de fileira nos mercados internacionais;


 Dificuldade de resposta da produção ao aumento da pressão da procura, resultante da falta de
concentração e organização da produção;

Incapacidade de mudança da cultura empresarial e organizativa, nomeadamente, ao nível da
distribuição e da comunicação nos mercados alvo;




Falta de cultura de risco empresarial;

Insuficientes condições de apoio à organização e concentração das estruturas de transformação,
distribuição e comercialização;





Fraca posição no mercado, sem capacidade de o influenciar, resultante da falta de escala;



Dificuldade de aumento de quota no mercado nacional;

Baixo grau de utilização dos instrumentos existentes, pela desadequação dos mesmos às reais
necessidades;


Baixo grau de satisfação com os instrumentos existentes, dado o PRODER só apoiar a promoção
de produtos de qualidade certificada que, na maior parte das vezes, não têm dimensão crítica para
a internacionalização;



 Falta de suporte institucional para a internacionalização, nomeadamente, na disponibilização de
informação inteligente e na Diplomacia Económica;

Falta de estratégia conjunta entre o sistema financeiro e as empresas e/ou associações para
partilha do risco nos processos de internacionalização.
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Tomate para Indústria


Deficiente organização de fileira, integração vertical e cooperação empresarial;



Dificuldade de aumento de quota no mercado nacional;

Baixo grau de utilização dos instrumentos existentes, pela desadequação dos mesmos às reais
necessidades;



 Baixo grau de satisfação dos instrumentos existentes, dado programas como o PRODER e o
PROMAR só apoiarem a promoção de produtos DOP’s, que na maior parte das vezes não têm
dimensão crítica para a internacionalização;
 Falta de suporte institucional, nomeadamente, na disponibilização de informação inteligente e
na Diplomacia Económica;

Falta de estratégia conjunta entre o sistema financeiro e as empresas e/ou associações para
partilha do risco nos processos de internacionalização.


Azeite
Olivais tradicionais envelhecidos, sem rega e com árvores muito dispersas.
Custos de produção mais elevados relativamente à média europeia, o que retira capacidade de
concorrência aos nossos olivicultores.
Do ponto de vista conjuntural, verifica‐se também na campanha de 2009/10 que os preços foram
formados em baixa e rondam os 2,4 euro/kg.
A crise mundial originou um abaixamento dos preços ao nível do comércio que teve repercussões
no preço à produção. Os produtores e as Cooperativas estão mais descapitalizadas, com acesso
mais difícil ao crédito, tendo os preços baixado de forma significativa.
As grandes marcas (Marcas brancas) concorrem entre si e reduzem muito os preços. Actualmente
quem estabelece os preços são os compradores e não os vendedores/produtores.
Poucas campanhas ao nível dos mercados interno e externo de promoção. Não tem havido adesão
aos apoios à informação e promoção comunitários disponíveis. ( Reg n.º 3/2008).
A promoção tem de ser encarada como que sendo factor decisivo e estruturante do mercado e
devidamente enquadrada é garantia do equilíbrio entre oferta (produção) e procura (consumo).
Medidas que conduzam a um aumento da procura – à qual, certamente, a oferta responde.
Ausência de dados estatísticos e de mercado, fiáveis e disponibilizados em tempo útil. Este facto
condiciona o correcto desenho das políticas sectoriais, ao mesmo tempo que retarda as medidas
correctivas necessárias para responder a alterações conjunturais.

Vinho de Qualidade
Importância da implementação da marca Vinhos de Portugal / Wines of Portugal e de um
sistema que garanta o bom uso, dado que a eficácia da marca requer uma gestão criteriosa que
permita assegurar junto do consumidor e dos operadores nos diversos mercados que a marca seja
associada a uma imagem de qualidade e diferença de todo sector;
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Necessidade de aumento do investimento na promoção e inovação do produto nos mercados
de destino;



Necessidade de aumento das exportações do vinho do Porto para novos mercados aproveitando
a diversidade da gama existente;



Necessidade de reforço do suporte institucional para a internacionalização, nomeadamente
Diplomacia Económica;


 Dimensão reduzida do sector empresarial, sobretudo no sector do DOC Douro, dificultando
relações de exportação sustentáveis no mercado internacional;


Necessidade de diminuir dependência dos vinhos de qualidade face ao mercado nacional.

Cortiça
 Necessidade de promover visibilidade e potencial mundial do produto que passe
nomeadamente pela Divulgação das suas potencialidades;


Crucial aumentar aposta do sector e em particular das PME, em promoção e marketing;

Necessidade de redesenhar os modelos de negócio, de forma a enfrentar com audácia os
desafios que se colocam à escala mundial ao produto, às empresas e ao ecossistema



 Apoiar políticas mais agressivas para promover a vantagem da cortiça face a outros materiais,
como o plástico e o metal;

Necessidade de aumentar a diversidade e disponibilidade de processos produtivos da cortiça
para além dos utilizados na indústria das rolhas, pavimentos e isolamentos.


Fileira da Madeira
Mobiliário de Madeira
Necessidade de reforçar, nas empresas, o recurso a estratégias de marketing adequadas, no
sentido lato: adequação do produto e preços, design, imagem e promoção;



Necessidade de prosseguir esforços de Inovação tecnológica que permita corresponder a essas
estratégias de marketing;



Necessidade de continuar a aposta na diferenciação pela qualidade (o design é um factor‐chave,
mas muitos concorrentes apresentam boas soluções – é na qualidade que Portugal se diferencia);


Necessidade de desenvolvimento de Campanhas de promoção nacional, que permitam projectar
o mobiliário português internacionalmente, ao nível dos líderes mundiais tornando‐o desejável
num contexto de “novo estilo de vida” (dar a conhecer Portugal enquanto país produtor de
mobiliário moderno, inovador e, em simultâneo, elaborado com o saber de gerações e elevada
qualidade e tradição);



 Insuficiente projecção internacional do sector, que potencie a percepção pelos mercados dos
seus pontos fortes: produtos de elevada qualidade, preço adequado, e design já inovador;

”Deslealdade” da concorrência crescente de produtos do sudeste asiático, nos mercados
internacionais em que Portugal concorre, dado que esses produtos não estão obrigados aos


MADRP/GPP

137

mesmos requisitos de qualidade, garantias de saúde dos consumidores, e não são produzidos com
as mesmas condições de protecção do ambiente e da segurança.

Paletes
Falta de correcta gestão nas áreas de floresta de pinho, associadas à diminuição da área de
pinhal e disponibilidades de pinheiro, estão na origem da principal restrição ao aumento das
exportações deste sector: a matéria‐prima escassa e mais cara não permite levar os produtos para
todos os mercados;



 Qualidade intrínseca do pinho português (equiparada apenas ao das regiões do Eixo Atlântico,
permite uma excelente penetração dos produtos de Serração em mercados exigentes, a preços
melhores do que os se praticam no mercado nacional;
 Atraso na certificação florestal (disponibilidade de matéria prima certificada) é um entrave ao
aumento das exportações, dado que a certificação começa a ser um requisito de entrada nos
mercados europeus, mais apelativos.
 Falta de disponibilidade futura de madeira, em qualidade e quantidade, fará a diferença entre o
sucesso ou insucesso das estratégias de internacionalização.

Industria de Pasta e Papel
 Problemas de disponibilidade e sustentabilidade na produção e gestão de matéria‐prima
florestal. Necessidade crescente da certificação florestal e tendência para o aumento do uso da
madeira para bioenergia. O sector depara‐se com potenciais utilizações concorrenciais da sua
matéria‐prima. A União Europeia tem como objectivo atingir 20% da energia produzida de fontes
renováveis em 2020, o que pode ter um impacte adverso para o Sector. Assim, a madeira passa
agora também a ser identificada como potencial matéria‐prima para produção de energia, o que
pode ter consequências relevantes ao nível da disponibilização de madeira para processos
produtivos com valor acrescentado (como é o caso da pasta e do papel);


Aumento do peso do preço da energia e dos combustíveis na estrutura de custos do sector;



Implicações das licenças de emissão de CO2 atribuídas ao sector;

Regulação excessiva e não‐articulada: a imensa regulação a que o sector estará sujeito,
dificultará o acompanhamento diário por parte das empresas e apontará para crescentes custos
associados com as matérias subsidiárias, processos de produção, seguros e instrumentos
financeiros.



Conservas de Peixe e Bacalhau Demolhado Ultracongelado


Falta de Estratégias Comerciais Estáveis de Longo Prazo;



Problema da dependência externa da matéria‐prima;



Falta de suporte institucional para a internacionalização;



Dependência do consumo energético, originando custos de produção elevados;



Falta de mudança da cultura empresarial e organizativa;



Falta de acções de informação e promoção externa dos factores de atractividade;
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Custos de transporte e logística mais elevados;



Barreiras não alfandegárias restritivas;



Concorrência desleal de preços e custos (no caso das Conservas de Peixe);



Falta de marcas (no caso do Bacalhau) e de canais de distribuição;



Falta de diplomacia económica específica para o sector.
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