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Com o objetivo unívoco de diversificar 
a origem da batata produzida pelas em-
presas que formam o Grupo Intersur, de 
modo a poder fornecer batata nova aos 
seus clientes, praticamente durante to-
dos os meses do ano, foi criada em 2022 
a INTER PORTUGAL BATATAS, LDA.. É a 
nova empresa do Grupo Intersur, esta-
belecida em Portugal e é liderada por 
Sérgio Margaço. 

O Grupo Intersur inclui atualmente as se-
guintes empresas, em três países:
• Espanha: AGROMAR HISPANA, INTER-
SUR 2011 e INTERSUR Logistica;
• França: AGROMAR FRANCE e DAY 
PRESTA;
• Portugal: INTER PORTUGAL BATATAS.
A estratégia do Grupo Intersur baseia-
-se na diversificação das suas zonas de 
produção nos países onde está presen-
te, com o objetivo comum de poder 
oferecer batata com qualidade aos seus 
clientes (centrais embaladoras e fábri-
cas), em vários países de forma contínua. 
Com a produção em diferentes países e 
regiões, consegue um escalonamento 
das épocas de cultivo, devido às diferen-

GRUPO INTERSUR INCLUI
A BATATA NOVA PORTUGUESA NOS
PROGRAMAS COM OS SEUS CLIENTES

tes condições de solos e climas. Assim, a 
produção de batata nova em Portugal é 
complementar à produção noutros paí-
ses.
As atividades principais da Inter Portu-
gal englobam:
• Fornecimento de batata-semente (a In-
ter Portugal representa a STET Holland);
• Contratação com produtores nacio-
nais de batata nova certificada (ex., 
GLOBALGAP e GRASP);
• Comercialização de batata nova no 
mercado nacional e exportação.

Os objetivos são desafiantes, para que 
em estreita colaboração com produto-
res nacionais, o Grupo Intersur disponha 
de batata nova com qualidade para os 
seus clientes, com uma valorização justa. 
Há uma aposta no escalonamento das 
datas de instalação da cultura da batata 
(e variedades para vários usos culinários 
e segmentos de mercado) para se alar-
gar o período da oferta da batata nova 
aos clientes ao longo do ano e por isso 
a inclusão da produção de batata estival 
para colheita no Inverno.
A nova empresa, apesar de ter a batata 

como o seu produto principal, também 
está disponível para o estabelecimento 
de programas de produção com outros 
produtos agrícolas, desde que possam 
apresentar vantagens e benefícios para 
os diferentes elos da cadeia de valor, 
desde o produtor aos clientes. Nos últi-
mos meses, foi feito um levantamento 
de quais os produtos, zonas de produ-
ção e épocas de cultivo. Este tema, está 
a ser estudado em conjunto com alguns 
clientes para se verificar a possibilidade 
de se iniciar a produção. Contudo, na ba-
tata está o maior foco e no caso de ou-
tros produtos, terá de se seguir sempre 
as diferentes etapas de desenvolvimen-
to do negócio para a sua validação.
A Inter Portugal possibilita o acesso da 
batata nova portuguesa com qualidade 
ao mercado e para tal, está sempre dis-
ponível para parcerias assentes na sus-
tentabilidade. 
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