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INTERNACIONALIZAÇÃO
DO SECTOR AGROALIMENTAR:

UM “MUNDO DE OPORTUNIDADES”

O sector agroalimentar desempenha 
um importante papel na economia na-
cional (não su� cientemente valorizado), 
sobretudo ao considerar toda a cadeia 
de valor: produção, transformação e 
comercialização. Em conjunto, estas ati-
vidades geram exportações, empregos e 
posicionam os produtos nacionais junto 
dos mercados externos. É neste contex-
to que a Associação dos Jovens Agri-
cultores de Portugal (AJAP), ao abrigo 
do Compete2020, tem em curso várias 
iniciativas no âmbito da internacionali-
zação, a decorrer em mercados diversos 
(Brasil, Moçambique, Macau/China e 
São Tomé e Príncipe), entre os quais des-
tacamos o projeto “Portugal Gourmet”. 
Além da presença em feiras e eventos 

internacionais, este projeto con� rmou 
o elevado interesse dos compradores 
pelos produtos nacionais, sobretudo 
em categorias onde Portugal observa 
uma forte diferenciação: os azeites, os 
queijos, os vinhos, os transformados de 
carne, os frutos de casca rija e o mel. 
Após anos de investimento na expansão 
e quali� cação das marcas nacionais, é 
o momento de os Jovens Agricultores e 
os Jovens Empresários Rurais se virarem 
para o Atlântico: América Latina, onde o 
Brasil constitui um dos principais merca-
dos de destino das exportações agroali-
mentares; África, em particular Angola, 
Moçambique, Cabo Verde e São Tomé, 
onde os produtos nacionais têm elevada 
procura e aceitação, sobretudo no seg-
mento premium de qualidade; Ásia, em 
particular China, onde Portugal, através 
de Macau, tem acesso privilegiado a al-
guns decisores e entidades chave. 
Face ao exposto, importa reforçar a coo-
peração institucional e o � nanciamento 
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às ações de promoção externa, com foco 
na criação de marcas portuguesas que 
se tornem reconhecidas pelos clientes in-
ternacionais, seguindo critérios de quali-
dade e continuidade no abastecimento. 
A troca de experiências realizada nestes 
fóruns tem con� rmado a necessidade 
constante de uma melhor organização 
das � leiras do sector agroalimentar na 
promoção externa. 
Precisamos de ganhar escala e capaci-
dade de resposta face às necessidades 
do mercado, o que apenas será possível 
através de parcerias e acordos comerciais 
para uni� cação de marcas e projetos. 
Trabalhando de forma conjunta, os Jo-
vens Agricultores e Jovens Empresários 
Rurais terão outros meios à disposição, 
sob a forma de organizações de produ-
tores e estruturas técnico-comerciais de 
apoio à exportação. Conhecemos o su-
cesso do sector dos vinhos, que, com o 
apoio da ViniPortugal, conseguiu alcan-
çar ganhos de escala e rentabilidade. É 
urgente desenvolver novas parcerias, 
para levar esse sucesso a outros sectores 
do agroalimentar.


