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A IMPORTÂNCIA DA RETOMA
DA PROMOÇÃO PRESENCIAL

No início do mês de Outubro o sector 
das frutas e legumes teve a oportunida-
de de regressar aos eventos presenciais 
num dos maiores e mais importantes 
palcos do sector, a Fruit Attraction em 
Madrid. A expectativa das empresas era 
enorme e a incerteza da presença de visi-
tantes profissionais, dos mercados mais 
relevantes para os nossos produtos, ge-
rava algum nervosismo. No plano das 
exportações, os contactos angariados 
nos últimos anos foram cruciais para um 
escoamento total da produção nacional. 
Mas era essencial voltar a este contacto 
presencial com os nossos clientes e pro-
porcionar experiências de degustação 
dos nossos produtos a novos clientes e 
consumidores.
No final do primeiro de três dias de fei-
ra, a satisfação era notória no seio das 
empresas portuguesas. Muitos visitan-
tes profissionais, muitos contactos e um 
stand de promoção conjunta com mais 
de 400m2 com uma diversidade de ofer-
ta enorme, sempre com um destaque 

para a diferenciação pela qualidade e se-
gurança alimentar dos nossos produtos. 
Madrid voltou a ser o centro mundial do 
sector e as nossas exportações poderão 
ultrapassar pela primeira vez os 1.700 
milhões de euros em 2021. Todas as em-
presas presentes em Madrid prevêem 
um crescimento do valor das exporta-
ções no corrente ano.
Os visitantes profissionais provenientes 
de mais de 100 países tiveram a oportu-
nidade de visitar, nas quatro ilhas portu-
guesas que compunham o stand da Por-
tugal Fresh, o que melhor se produz no 
nosso país. E puderam comprovar uma 
dinâmica do nosso sector, que pratica 
um agricultura moderna, de precisão, 
altamente tecnológica e com um equilí-
brio adequado entre a sustentabilidade 
ambiental, social e económica.
Mas, hoje, os produtores convivem com 
uma realidade muito desafiante e lidam
diariamente com o impacto das altera-
ções climáticas. Chegados de Madrid e já 
a preparar a próxima participação inter-

nacional, na Alemanha, é necessário não
esquecer que, apesar da enorme procu-
ra internacional pelos nossos produtos, 
se não existir qualquer renovação e mo-
dernização dos perímetros de rega exis-
tentes e a criação de novos, os países na 
latitude Sul da Europa irão aproveitar a 
nossa falta de estratégia para o regadio.
Lidamos com vários desafios complexos. 
E as empresas portuguesas têm de criar
uma maior escala da oferta, serem mais 
competitivas e encararem a Europa 
como o seu mercado local. Para isso, 
é de crucial importância a diminuição 
da carga fiscal sobre as empresas e so-
bre os principais factores de produção. 
A energia e os combustíveis têm de ter 
custos idênticos ou inferiores aos nossos 
principais concorrentes da latitude sul da 
Europa.
Só assim atingiremos os 2.500 milhões 
de euros de volume de exportações até 
2030. Só assim conseguiremos incremen-
tar o valor da produção de 3.000 milhões
de euros para 4.000 milhões de euros. 

Gonçalo Santos Andrade, vice-presidente da CAP e presidente da Portugal Fresh
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