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"Nota-se uma
fortíssima

recuperação 
das exportações 

nos mercados 
de maior

proximidade" 

O Secretário de Estado da Internacionalização fala sobre
os impactos da pandemia de Covid-19 e do relançamento

da economia portuguesa junto do mercado externo,
nomeadamente na aposta em eventos direcionados 
a empresários estrangeiros, que tem como finalidade
potenciar a imagem de Portugal no Mundo. Investir,

inovar e internacionalizar são os objetivos do Governo.

EURICO BRILHANTE DIAS

TEXTO ANDRÉ FILIPE OLIVEIRA // IMAGENS DIREITOS RESERVADOS



"Há que fazer uma
aposta de reforço 

na perceção
externa de que

Portugal"



Que balanço é possível fazer sobre o ano 

de 2021 onde foi feita uma tentativa 

de relançamento da economia portuguesa?

Queríamos que o ano de 2021 fosse já um ano de

recuperação das exportações. Em 2023 queremos

chegar aos 44% do peso das exportações no

Produto Interno Bruto. O objetivo de 2027 com

50% do peso das exportações no PIB. Estas foram

metas alteradas já tendo em conta o impacto da

pandemia. O que vai acontecer este ano é que

vamos recuperar de forma substantiva o peso das

exportações do PIB. Fecharemos o ano de 2021 em

torno dos 38 ou 39 por cento do peso das

exportações no PIB. Este é já um ano de fortíssima

recuperação na área dos bens.

É um objetivo cumprido?

Tenho em cima da mesa fazer de 2021 o melhor

ano de sempre de exportação de bens e

acreditamos pelas projeções que fazemos, e

estamos praticamente no fim do ano, que assim

vai ser. Exportámos em 2019 entre bens e serviços

cerca 93,5 mil milhões de euros com uma

repartição em que 65 por cento, de forma

grosseira, eram bens e 35 por cento eram serviços.

A componente que são bens vai ter nominalmente

um valor superior. A minha expectativa é que o

valor possa andar muito perto dos 55 ou 56 mil

milhões de euros. Estamos a exportar mais bens

do que em 2019, mas a balança de serviços está a

recuperar de forma mais lenta e não consegue

crescer como gostaríamos. 

De que forma se traduziu esse aumento?

Nota-se uma fortíssima recuperação das nossas

exportações nos mercados de maior proximidade,

em particular em Espanha e França. Em 2020,

Portugal ganhou 1,8 por cento de quota

de mercado na união europeia. A expectativa que

temos é que se conseguia manter esse ritmo. 

Quais são os objetivos para o futuro? 

Investimento, inovação e internacionalização.

Investimento público, mas muito privado. É muito

importante mobilizar investimento privado para

aproveitar as oportunidades. Investir em processos

de inovação, investigação e desenvolvimento para

conseguirmos progressivamente continuar a

ganhar valor acrescentado nas exportações que

fazemos com mais margem e criando também

empregos mais qualificados com melhores

salários. E a internacionalização, aumentar o grau



de abertura da economia portuguesa.

Estes objetivos vão ao encontro da proposta do

Programa Internacionalizar 2030. O que é que o

Governo espera concretizar a prazo?

Esperamos não só o aumento do peso das

exportações no PIB, um aumento significativo do

stock de investimento direto estrangeiro no PIB,

tendo nós este ano atingindo um recorde ao

ultrapassarmos os 75 por cento do peso

investimento direto estrangeiro no PIB. Esperamos

alagar a base do setor exportador, ter mais

empresas a exportar. Diversificar mercados.

Melhorar a combinação entre empresas

exportadoras e mercados servidos, procurando

aumentar o número médio de mercados servidos

por cada empresa exportadora. Esses são objetivos

quantitativos e qualitativos numa política de

internacionalização, que nos permite ter uma visão

de médio e longo prazo sobre a estratégia que o

País deve perseguir para aumentar a sua abertura.

Como é que o País é percecionado no exterior?

Portugal não é visto da mesma forma em todas 

as regiões do Mundo. Procuramos que a nossa

imagem seja cada vez mais consistente e portanto

que se associe a Portugal valores e atributos, que

permitam perceber que Portugal é uma economia

desenvolvida e que os seus atores económicos

produzem bens de valor acrescentador. Portugal 

é visto como um território seguro, como um

território com gente qualificada e como um

território que tem boa qualidade de vida. Estes 

são aspetos predominantes. A ideia de ter talento 

é muito pronunciada. Tem como quarto elemento

excelente condições de acolhimento dos

expatriados, um país tolerante e que acolhe 

a diferença. 

De que forma está a ser comunicada a imagem

de Portugal ao estrangeiro?

Comunicamos os produtos que somos capazes 

de gerar, utilizando as mais modernas tecnologias

de produção, a partir dos centros de

conhecimento, investigação e desenvolvimento,

mostrando que Portugal é um país atrativo para

desenvolver novos produtos. Só assim vamos

melhorar as exportações, a produtividade 

da economia portuguesa e melhorar os salários

dos portugueses. Não é só atrair talento, é para

que o talento que nasceu e se qualificou cá possa

permanecer no País com salários melhores. 

"Procuramos que 
a nossa imagem seja

cada vez mais
consistente 

e portanto que se
associe a Portugal
valores e atributos,

que permitam
perceber que

Portugal é uma
economia

desenvolvida"



que é a vinda à feira e isso é muito bom. Vêm

experimentar e conhecer Portugal. A SAGALEXPO

será uma ótima oportunidade de mostrar o país.

E ao mesmo tempo promover o País.

Temos de continuar a trabalhar na valorização da

oferta portuguesa. É evidente que Portugal é um

destino turístico muito bem colocado. Por outro

lado, há que fazer uma aposta de reforço na

perceção externa de que Portugal é capaz de estar

e produzir produtos com elevada capacidade de

conhecimento pelos nossos recursos humanos

qualificados. Essa é a estratégia de promoção

externa que temos do País. 

A SAGALEXPO apresenta-se como evento

dirigido ao mercado externo, que tem como

objetivo levar os sabores de Portugal pelo

Mundo. De que forma estes eventos ajudam a

alavancar a economia nacional?

Os eventos que fazem o macthing entre a oferta

portuguesa e clientes externos, ainda que alguns

desses clientes externos sejam portugueses que

vivem espalhados pelo Mundo, permitem-nos fazer

chegar novos produtos a clientes diferentes, a

canais de distribuição diferentes e contribuem para

o aumento das exportações. Acreditamos que o

confronto do cliente estrangeiro com os nossos

produtos, nos dá oportunidade de mostrar o bom

desempenho desses produtos e que por isso eles

podem vir a ser transacionados com mais eficácia

no exterior. Eventos como a SAGALEXPO

permitem-nos fazer esse confronto por isso são

muito bem-vindos para podermos diversificar as

exportações para diferentes mercados, criar novas

oportunidades para pequenas e médias empresas

começarem o processo de exportação. São,

naturalmente, para quem está na área da

internacionalização muito bons instrumentos de

prosseguirmos com os nossos objetivos de

internacionalizar a economia portuguesa.

De que forma o turismo pode beneficiar com

este evento em específico, tendo como

referência a participação de empresários vindos

59 países?

Naturalmente, os empresários vêm para a feira

para fazer negócios, mas é normal que façam

outro tipo de turismo, que aproveitem para visitar

Portugal e para conhecer melhor as cidades

portuguesas. Muitos sabemos que vão visitar a

região de Lisboa e outras regiões. Sabemos que

vêm e acabam por consumir para além daquilo 

"Eventos como a SAGALEXPO são muito
bem-vindos para podermos diversificar

as exportações para diferentes
mercados, criar novas oportunidades

para pequenas e médias empresas
começarem o processo de exportação"



Douro e Minho

Lisboa e Vale do Tejo

"Procuramos fazer
vinhos com arte"
Fundada em 1944, a Caves Casalinho assume-se
como uma das empresas mais antigas na área
vinícola da região dos vinhos verdes. As marcas
Três Marias, Montemar, Casalinho, Ouro Velho
e Romanisco vão estar em destaque durante a
participação na feira. "A presença na SAGALEXPO 
 ajuda-nos a alavancar as nossas vendas e dar mais
notoriedade aos nossos vinhos e marcas.
Prosseguimos contactos no sentido de nos
posicionarmos também nos mercados dos EUA e
Rússia", evidenciou Ana Maria Moutinho,
responsável do Departamento de Exportação.
Presente em vários mercados, nomeadamente os
europeus e o Brasil, China, Timor, Angola, Cabo
Verde e Moçambique, a Caves Casalinho
pretende voar para outras zonas do globo. Além
da vasta gama muito reconhecida e prestigiada, a
marca vai dar a conhecer uma nova aposta - a
CASALINHO 1944 feita "em homenagem ao ano da
fundação da empresa e a todos os colaboradores
que deram o seu contributo".

CAVES CASALINHO

"Queremos angariar
novos clientes"
A Fapil é uma das marcas nacionais confirmadas
na SAGALEXPO e muito prestigiada no mercado.
Durante a feira prepara-se para divulgar a sua
nova linha de produtos de plástico marítimo
reciclado. "Lançámos e ganhámos o prémio de
produto do ano com a linha Ocean de esfregonas,
vassouras, baldes, criada a partir da incorporação
de plástico marítimo reciclado, e dá-la a conhecer 
 com grande destaque na feira", revelou o diretor
comercial António Caeiro, sublinhando a
importância de eventos como a SAGALEXPO.
"Muitos dos nossos clientes vêm visitar-nos nesta
feira e aí conseguimos rentabilizar muitos recursos. 
É mais importante termos a visita do importador do
que o inverso, até porque temos a oferta mais à
mão. Queremos angariar novos clientes, tanto nos
países em que já estamos, como noutros", referiu. 
A Fapil está já presente em vários países um
pouco por todo o Mundo. "Já exportamos para
cerca de 20 países e estamos presentes em todos os
continentes."

 FAPIL
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"O consumidor quer bons
produtos a preços justos"

"Será o nosso regresso 
aos eventos com
carácter internacional"

Reconhecida e prestigiada pela qualidade e
diferenciação dos seus produtos, a Vineves
apresenta-se na SAGALEXPO com grande
entusiasmo. "As expectativas são boas. Nós e os
nossos parceiros estão desejosos de fazer uma
viagem de negócios e lazer, onde se inclui
perfeitamente a visita a Portugal e à feira, que
concilia o turismo e o negócio", destacou o
empresário Virgulino Neves, levantando a ponta
do véu daquilo que será a montra da empresa na
SAGALEXPO. "A produção de azeite biológico é e vai
ser a nossa maior aposta." Presente em diversos
mercados, a Vineves quer reforçar e aumentar a
sua rede, mantendo a sua identidade. "O
consumidor quer bons produtos a preços justos."

Centro

Após quase dois anos de paragem forçada no
processo de internacionalização, a Binómio volta
em força ao mercado, através da sua marca - a
CandyCat. "Será o nosso regresso aos eventos com
carácter internacional. Temos elevadas expectativas
de que a SAGALEXPO possa ser um passo
determinante para retomar o caminho do nosso
processo de internacionalização", apontou o diretor
comercial Pedro Oliveira. A "excelência da qualidade
dos ingredientes, o design das embalagens e o preço
competitivo" são as marcas diferenciadoras da
CandyCat que quer expandir o negócio. "Existem
vários mercados que gostaríamos de entrar, sendo
que aquele que representa o maior desafio de todos é
a China", finalizou o responsável.

BINÓMIO

Centro

VINEVES

PÁGINA 08 PRODUTORES NACIONAIS 



Praga I República Checa

São Paulo I Brasil

"Há muito respeito pelos
produtos portugueses"
Diretamente de São Paulo, no Brasil, chega 
a Le Roy Representações LTDA, presente no
mercado há mais de 50 anos, com o objetivo de
encontrar produtos de qualidade. "No Brasil há
muito respeito pelos produtos portugueses e longa
tradição de consumo. Os produtos portugueses
estão na mesa dos brasileiros há séculos, tanto em
receitas especiais, datas comemorativas, como no
dia a dia, como o vinho e azeite. A aposta na Marca
Portugal está no selo de garantia de produtos de
qualidade e boa aceitação no mercado brasileiro",
destacou o responsável Armando Reis Neto. 
As atenções estão direcionadas para os
"fornecedores de pescados congelados, azeitona
galega e tremoço". 
A participação da Le Roy Representações LTDA
na SAGALEXPO pretende reunir "novos contatos e
atualização das informações de mercado que
afetam diretamente o planejamento e estratégia das
empresas importadoras no Brasil", finalizou 
o empresário Reis Neto.

LE ROY REPRESENTAÇÕES LTDA 

"Apostar na Marca
Portugal traz distinção"
A empresa Oliveira, situada em Praga, na
República Checa, mantém presente a memória
portuguesa através do seu negócio e agora
pretende dar um novo posso ao confirmar a
presença na SAGALEXPO com o objetivo de
aprimorar a sua oferta. "O interesse recai no
inevitável néctar dos Deuses, o vinho. No entanto,
aleado ao conceito dos petiscos, há vários produtos
que atualmente exporto como marmelados,
compotas, conservas de peixe, queijos, enchidos,
café, bacalhau, pastelaria", referiu o empresário
Fábio Oliveira, que não tem dúvidas dos valores
da marca Portugal. "A Marca Portugal é única no
Mundo. Apesar de não ser a mais forne a nível
gastronómico (como é o meu caso), apostar nesta
marca traz distinção, qualidade e sobretudo
diversidade que é muito importante hoje em dia". 
A Oliveira é atualmente cada vez mais
reconhecida no mercado. "Sobretudo checos e
expatriados de outros países que têm interesse em
conhecer os produtos portugueses", concluiu.

 OLIVEIRA
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"Quero ser líder na venda
de produtos portugueses"

"O Turismo fez com 
que a visão que havia 
de Portugal melhora-se"

A Guiné Bissau é um dos países confirmados na
SAGALEXPO. O entusiasmo por parte da ADG
Comercial, a empresa importadora, é total.
"Quero ser líder do mercado nacional na Guiné
Bissau com a venda dos produtos portugueses com
padrão de qualidade de ponta", referiu Issufo Injai,
sublinhando a parceria que quer colocar em
prática a longo prazo. "Para a minha empresa é
uma importante experiência e aquisição de um
conjunto de oportunidades para projeção da minha
instituição. Ainda traduz num casamento do meu
mercado com o português". Viaja a Portugal à
procura de novidades no setor alimentar e dos
equipamentos "um leque das necessidades de
tendência do mercado."

Guiné Bissau

Helio Julio, CEO da AMD Holding SA, revela-se
expectante com a concretização da SAGALEXPO,
pelo facto de congregar "num curto espaço de
tempo poder reunir com um máximo de empresas".
Um grande distribuidor na Suíça, o empresário não
tem dúvidas que a marca Portugal é de grande
qualidade. "O Turismo fez com que a visão que havia
de Portugal melhora-se consideravelmente e com isso
a gastronomia passou a ser vista em mercados
externos de uma maneira diferente", sublinhou. Com
a participação da feira a AMD Holding SA está
focada em encontrar produtos de qualidade no
setor das bebidas, nomeadamente "sumos, vinhos,
espirituosos, cervejas, águas".

 AMD HOLDING SA 

Fribourg I Suíça

ADG COMERCIAL
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ana.lourenco@exposalao.pt

 +351 912 475 468
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 +351 912 474 980
 

"A SAGALEXPO é um projeto 
de internacionalização das empresas
portuguesas, onde procuramos ligar 
os negócios do sector agro-alimentar 

e bebidas produzido e fabricado 
em Portugal para o Mundo!  

Atualmente, já contamos com mais 
de 60 países confirmados e mais 

de 400 compradores inscritos. Vamos
aumentar estes números já no mês 
de Janeiro. Voltamos com novidades 

na próxima News"
 

Boas Festas!


