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Sumário Executivo 

O ALENTEJO 2015 EXPORTAR +, Projeto Integrado de Densificação e Capacitação 

da Rede Institucional de Apoio às Empresas e de Promoção da Exportação, está 

alinhado com as principais opções estratégicas para a região, desenhadas no âmbito 

do Plano Regional de Ordenamento do Território do Alentejo (PROT Alentejo), do 

Plano Regional de Inovação do Alentejo (PRIA) e do Programa Operacional Regional do 

Alentejo 2007-2013 (Inalentejo) e, pretende contribuir para a sustentabilidade e 

crescimento da região, numa perspetiva de promoção da internacionalização das 

empresas e tem como objetivo central, aumentar o número de empresas exportadoras 

e o volume de negócios internacional da região. 

Ao longo dos seus seis capítulos, o presente Relatório Diagnóstico do Potencial 

de Internacionalização ALENTEJO 2015 EXPORTAR + define os objectivos e a 

metodologia, apresenta o enquadramento económico, caracteriza o perfil exportador 

das empresas participantes, em termos da sua actividade e da sua forma preferencial 

de internacionalização, identifica e caracteriza as fileiras com maior potencial 

exportador e traça o plano operacional a implementar e que permita responder aos 

objetivos do projecto. 

Para as PME’s, prosseguir o caminho da globalização, internacionalizando as suas 

atividades, mais do que um desígnio, é uma necessidade. Neste contexto, a criação de 

capacidades de gestão e de uma intervenção comercial progressiva em mercados 

externos, associada à criação de condições base para um desenvolvimento harmonioso 

das suas vantagens competitivas são condições essenciais para o sucesso do seu 

crescimento e da sua competitividade sustentada. 

Para muitas micro e pequenas empresas da região, à semelhança do que ocorre 

um pouco por todo o país, as fronteiras nacionais ainda representam uma barreira 

significativa à expansão das suas atividades e ainda dependem, em grande parte ou 

exclusivamente, do que vendem no mercado nacional e, apesar das vantagens, “ir para 

o estrangeiro” constitui ainda um passo difícil para a maior parte delas, se bem que, 
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aceitem que existe uma relação direta entre a internacionalização e o aumento da sua 

rentabilidade e que uma internacionalização proactiva reforça o seu crescimento, 

aumenta a sua competitividade e apoia a sua viabilidade no médio e longo prazo. 

Porque vivendo num mundo globalizado, muitas vezes incerto e imprevisível, 

cada vez mais, estas empresas devem ter uma atitude aberta e inovadora, flexível mas 

decidida que lhes permita fazer frente aos desafios dum mercado global, cada vez mais 

competitivo. 

No seu horizonte estratégico as empresas participantes devem ponderar, 

simultaneamente, as oportunidades e as ameaças, não só as de ordem nacional, mas 

também as de natureza internacional. Não devem, por isso, limitar as suas 

possibilidades de negócio às suas condições atuais procurando, ao invés, identificar 

áreas de procura onde a sua performance, comparativamente com a dos seus 

concorrentes, possa ser maior, ainda que para isso tenham de proceder a adaptações 

nos seus produtos/serviços, face às necessidades dos novos clientes. 

Por isso e para isso, na implementação do projeto serão tidos em conta o 

conjunto das oportunidades e das ameaças que a envolvente proporciona, assim 

como, os pontos fortes e fracos quer da envolvente quer do tecido empresarial que 

marca presença ajudando-o a aprender a capitalizar nos pontos fortes e a minimizar 

seletivamente os pontos fracos. 

Por outro lado o tecido empresarial da região, particularmente ao nível das 

Microempresas e das Pequenas Empresas, apresenta uma incapacidade crónica para a 

montagem e para o desenvolvimento de estratégias de associação entre elas, tendo 

como objetivo principal a resposta a solicitações que constituem oportunidades de 

negócio, sem que, de forma isolada, tenham dimensão, recursos, sejam técnicos, 

engenharias do produto, do processo de fabrico e da qualidade, humanos ou 

financeiros e massa crítica para se poderem posicionar como potenciais vencedoras, 

constatando-se, assim, o eventual desperdício de fatores de competitividade que 

importa combater e minimizar. 
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É o que o projeto ALENTEJO 2015 EXPORTAR + se propõe executar, cumprindo o 

seu objetivo central, aumentar o número de empresas exportadoras e o volume de 

negócios internacional da região, assim como os seus objetivos específicos, a saber: 

 Realizar atividades de sensibilização e de informação do projeto, 

territorialmente desconcentradas, para identificação de empresas com 

potencial exportador, já realizadas e concluídas; 

 

 Identificar setores económicos com maior potencial de internacionalização 

(smart specialization), consubstanciados neste Relatório e nas empresas que 

participaram e responderam ao inquérito referido anteriormente; 

 

 Dinamizar ações de colaboração setoriais para a internacionalização;  

 

 Identificar e caracterizar mercados internacionais de destino;  

 

 Elaborar e implementar Planos de Ação Setoriais para a Internacionalização.  

 O Plano Operacional encarrega-se de dar conta das atividades e do cronograma 

subjacentes à concretização destes três últimos objetivos específicos. 
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1 Preâmbulo: Objetivos e metodologia 

O presente diagnóstico está inserido no projeto ALENTEJO 2015 EXPORTAR +, 

que tem como objetivo central aumentar o número de empresas exportadoras e o 

volume de negócios internacional do Alentejo.  

Este projeto é promovido pelas principais associações empresariais do Alentejo 

em forma de parceria: NERBE/AEBAL – Associação Empresarial do Baixo Alentejo e 

Litoral (beneficiário principal), NERPOR – Associação Empresarial da Região de 

Portalegre e o NERE – Núcleo Empresarial da Região de Évora. 

Este projeto contempla uma abordagem inovadora pela combinação 

metodológica de intervenção de base territorial, permitindo a realização de ações 

territorialmente desconcentradas e uma intervenção de base setorial/fileira 

económica onde serão aplicados os princípios de Smart Specialization, nomeadamente 

através da definição de uma estratégia de concentração e de especialização 

empresarial assente numa visão global dos mercados e das cadeias de valor, para 

promover a internacionalização das PME da área de intervenção do projeto. 

Inicialmente foram realizadas atividades de sensibilização e informação sobre o 

projeto, para identificação de empresas com potencial exportador, nomeadamente 

através de Workshops sobre a temática da internacionalização e através do 

preenchimento de inquéritos que serviram de base a este relatório. 

O diagnóstico do potencial exportador das empresas do projeto ALENTEJO 2015 

EXPORTAR + foi executado com base na realização de inquéritos a um total de 67 

empresas na área de abrangência das associações empresariais. Realizaram-se um 

conjunto de contatos individualizados com os empresários para avaliação das 

capacidades e respetivas motivações para iniciarem os seus processos de 

internacionalização mas também para avaliar o potencial de exportação do tecido 

empresarial de cada subterritório. 
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O presente diagnóstico tem como objetivo principal identificar as fileiras de 

negócio com maior potencial de internacionalização, dentro dos vários setores 

económicos da região do Alentejo, mediante a análise de um grupo de empresas 

referido anteriormente. 

 O presente documento organiza-se do modo que se segue:  

1 - Introdução à realidade económica da região do Alentejo sob o ponto de 

vista do comércio internacional; 

 2 - Caraterização das empresas inquiridas e do seu perfil exportador; 

 3 – Análise SWOT; 

4 - Identificação e caraterização das fileiras com maior potencial 

exportador; 

 5 - Plano Operacional; 

No primeiro ponto, será efetuada uma breve caraterização económica da região 

do Alentejo. Segue-se uma abordagem ao tecido e dinâmica empresarial da região 

através do posicionamento competitivo da região do Alentejo em termos 

comparativos nacionais e internacionais.  

As principais conclusões dos inquéritos realizados serão abordadas no ponto 2, o 

qual se encontra dividido em 2 áreas fundamentais:  

a) Caraterização da atividade das empresas. 

Neste item serão abordados diversos aspetos intrínsecos às empresas 

inquiridas: Dimensão, Início de Atividade e Natureza Jurídica; Descrição das 

principais áreas de negócio e localização geográfica; Fatores de 

competitividade; relação volume de vendas mercado interno/mercado 

externo; historial de internacionalização e de presença nos mercados 

externos; incentivos à internacionalização recebidos e principais mercados 
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externos de atuação. 

b) Forma preferencial de internacionalização: 

Neste item serão descritos os principais mercados-alvo, serão identificados 

os Canais de Exportação preferenciais, Apoios no processo de 

internacionalização e por fim principais áreas operacionais a desenvolver. 

 Posteriormente, é feita uma análise SWOT de forma a enquadrar a Região do 

Alentejo num contexto internacional através da análise clássica dos pontos fortes e 

dos menos favoráveis, das oportunidades e ameaças. 

 Segue-se o ponto 5 onde serão identificadas e caraterizadas as  fileiras setoriais 

com maior potencial exportador. O relatório permite assim identificar um conjunto de 

empresas com potencial exportador, visando a criação de grupos de trabalho 

interempresas, a fim de se aplicar uma metodologia de intervenção baseada na 

organização das mesmas para a abordagem dos mercados internacionais. 

 No ponto 6 proceder-se-á à definição do cronograma de atuação do presente 

projeto e correspondente ajustamento da estratégia de intervenção. 

 O projeto ALENTEJO 2015 EXPORTAR + surge num contexto em que o aumento 

das exportações portuguesas constitui a prioridade nacional. A operação está alinhada 

com as principais opções estratégicas para a região, desenhadas no âmbito do Plano 

Regional de Ordenamento do Território do Alentejo (PROT Alentejo), do Plano 

Regional de Inovação do Alentejo (PRIA) e do Programa Operacional Regional do 

Alentejo 2007-2013 (Inalentejo). 
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2 Enquadramento Económico 

 A análise das dinâmicas setoriais da região ao nível das empresas, emprego e 

comércio externo é importante para se perceber a necessidade de realização do 

projeto, quer no âmbito de apoio à capacidade competitiva das empresas, quer no 

reforço da competitividade internacional da região. 

2.1 Empresas e Emprego 

A relevância das Micro, Pequenas e Médias Empresas (PMEs) enquanto base de 

sustentação da dinâmica das economias europeias em geral, e da Região do Alentejo 

(classificação sub-região NUTS III) em particular, reflete-se na sua contribuição para a 

criação de emprego e riqueza. Segundo dados publicados pelo INE em “Empresas em 

Portugal 2010” (2012), as PMEs são responsáveis por 79% do emprego criado por 

conta de outrem, e 61% do volume de negócios gerado. No Alentejo estas 

percentagens atingem os 90% e 78%, respetivamente.  

 As 83.065 empresas sediadas na região do Alentejo representam cerca de 7% do 

tecido empresarial do país (cf. Tabela 1). A decomposição do tecido empresarial da região 

do Alentejo é semelhante à nacional, revelando uma base produtiva constituída 

essencialmente por PMEs, que representam 99,9% do tecido empresarial, sendo a 

quase totalidade destas microempresas. De notar que o Alentejo tem ainda uma 

preponderância ligeiramente superior no peso das microempresas relativamente ao 

total do país.  

O Projeto ALENTEJO 2015 EXPORTAR + promoverá a cooperação e definição de 

fileiras interempresariais, potenciando ganhos de dimensão que permitam avançar 

para a exploração de oportunidades em novos mercados externos.  
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Tabela 1 - Empresas segundo o escalão de pessoal ao serviço  

Escalão  Portugal Alentejo 

PME 
Nº 1.167.811 83.035 

% 99,90% 99,96% 

Grande Empresa 
Nº 1.153 30 

% 0,10% 0,04% 

Total 
Nº 1.168.964 83.065 

% 100,00% 100,00% 

 

Fonte: Empresas em Portugal 2010 (INE, 2012). 

 Um outro dado importante, e que justifica o modelo de intervenção 

desconcentrada “hub and spoke” de aproximação às empresas proposto no Projeto 

ALENTEJO 2015 EXPORTAR +, prende-se com a elevada dispersão territorial das 

empresas da região. O Alentejo é a região do país com menor densidade de empresas 

– 3 empresas por Km2, comparada com a média nacional de 13 (cf. Tabela 2). Deste 

modo, as atividades territorialmente desconcentradas previstas no Projeto, justificam-

se plenamente, uma vez que muitas das empresas estão fisicamente distantes dos 

“hubs” (AEs), pelo que importa minimizar a barreira no acesso aos serviços que as AEs 

têm para oferecer.  

  



          
 

Diagnóstico Empresarial  Pág. 16 

 Tabela 2 - Densidade de Empresas por Km2 

NUT II Área (Km2) Empresas Empresas /Km2 

Norte 21.286 374.050 18 

Centro 28.199 253.319 9 

Lisboa 3.002 348.017 116 

Alentejo 31.605 83.065 3 

Algarve 4.997 62.561 13 

Açores 2.311 25.973 11 

Madeira 801 21.979 27 

Total 92.212 1.168.964 13 

Fonte: Instituto Geográfico Português e Empresas em Portugal 2010 (INE, 2012). 

A nível de distribuição setorial do volume de negócios gerado pelas empresas 

do Alentejo o setor C (Indústrias transformadoras) e G (Comércio por grosso e a 

retalho; reparação de veículos automóveis e motociclos) destacam-se como os 

maiores geradores de volume de faturação. (cf. Gráfico 1). Destaque particular para a 

maior percentagem relativamente aos valores nacionais, da distribuição setorial do 

volume de negócios nos setores A (Agricultura, Produção Animal, Caça, Floresta e 

Pesca), B (Indústrias Extrativas) e C (Indústrias transformadoras).  

As empresas da região do Alentejo empregam cerca de 5% dos trabalhadores 

por conta de outrem do país. Seguindo a configuração nacional, os setores C 

(Indústrias transformadoras), F (Construção), e G (Comércio por grosso e a retalho; 

reparação de veículos automóveis e motociclos) são os principais empregadores (cf. 

Gráfico 2). Destaque particular para a maior percentagem relativamente aos valores 

nacionais, da distribuição setorial do emprego nos setores A (Agricultura, Produção 

Animal, Caça, Floresta e Pesca) e B (Indústrias Extrativas). 
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   Gráfico 1 - Distribuição setorial do volume de negócios das empresas 

 

 Fonte: elaboração própria a partir de Empresas em Portugal 2010 (INE, 2012). 

   Gráfico 2 - Distribuição setorial do emprego  

 

 

 Fonte: elaboração própria a partir de Empresas em Portugal 2010 (INE, 2012). 
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2.2 Comércio Internacional 

As empresas exportadoras das regiões do Norte, Centro e Lisboa asseguram 

quase 90% das vendas portuguesas ao exterior e o Alentejo no seu todo representa 

6,2% das exportações mas, considerando que o Produto Interno Bruto da Região do 

Alentejo representa 6,4% do total nacional, podemos concluir que existe um valor 

muito semelhante do peso relativo das exportações e do PIB do Alentejo. Contudo, o 

Alentejo tem sido desde 2008 a 2ª região menos exportadora do Continente, com uma 

contribuição que ronda os 6% (cf. Tabela 3). 

 Tabela 3 - Saída de bens por Região 

NUT II 
2008 2009 2010 2011 

Milhões 
€ 

% 
Milhões 

€ 
% 

Milhões 
€ 

% 
Milhões 

€ 
% 

Norte 14.549,6 37,5% 11.859,8 37,4% 13.116,9 35,7% 15.745,8 37,2% 

Lisboa 11.650,0 30,0% 9.424,8 29,7% 11.000,1 29,9% 8.002,4 18,9% 

Centro 7.654,3 19,7% 6.467,9 20,4% 7.412,9 20,2% 14.105,3 33,3% 

Alentejo 2.190,6 5,6% 1.699,1 5,4% 2.164,8 5,9% 2.622,1 6,2% 

Algarve 113,9 0,3% 91,4 0,3% 89,8 0,2% 129,5 0,3% 

Açores 61,1 0,2% 77,8 0,2% 75,0 0,2% 117,8 0,3% 

Madeira 65,9 0,2% 59,9 0,2% 55,0 0,1% 63,1 0,1% 

N/A 2.561,7 6,6% 2.015,7 6,4% 2.847,4 7,7% 1.539,6 3.7% 

Total 38.847,3 100% 31.696,7 100% 36.762,2 100% 42.325,6 100% 

 Fonte: Estatísticas do Comércio Internacional de Bens (INE, 2011) 

Os principais mercados de destino das exportações das empresas com sede no 

Alentejo são Espanha, Alemanha, França, Países Baixos e Finlândia (cf. Gráfico 3). 

Destaque particular para a Finlândia, que subiu da 9ª posição em 2009 para a 5ª em 

2010, relação essencialmente ligada aos produtos minerais e minérios. 
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   Gráfico 3 - Saída de bens por mercado - Alentejo 

 

 

 Fonte: INE, Estatísticas do Comércio Internacional de Bens (2011) 

Os minerais e minérios, plásticos e borrachas, químicos, máquinas e aparelhos, e 

produtos alimentares constituem as principais categorias de produtos exportados pela 

região do Alentejo (cf. Gráfico 4). Mais de 70% das exportações correspondem a produtos 

industriais e alimentares. 

   Gráfico 4 - Saída de bens por produto - Alentejo 

 

 Fonte: INE, Estatísticas do Comércio Internacional de Bens (2011) 
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Em relação à entrada de bens por Região, o Alentejo é a 4ª região menos 

importadora do Continente. (cf. Tabela 4). 

 Tabela 4 - Entrada de bens por Região  

NUT II 
2008 2009 2010 2011 

Milhões 
€ 

% 
Milhões 

€ 
% 

Milhões 
€ 

% 
Milhões 

€ 
% 

Norte 13.635,9 21,2% 10.542,7 20,5% 10.774,6 18,9% 12.244,1 18,4% 

Centro 7.024,8 10,9% 5.385,1 10,5% 5.943,3 10,4% 6.947,0 21,2% 

Lisboa 36.561,1 57,0% 29.431,5 57,3% 32.066,6 56,2% 33.319,4 57,7% 

Alentejo 2.035,1 3,2% 1.681,9 3,3% 2.000,5 3,5% 2.168,7 3,8% 

Algarve 270,2 0,4% 212,6 0,4% 186,7 0,3% 212,6 0,4% 

Açores 96,4 0,2% 77,8 0,2% 150,0 0,3% 105,8 0,2% 

Madeira 174,8 0,3% 152,8 0,3% 136,3 0,2% 112,6 0,2% 

N/A 4.395,2 6,8% 3.843,9 7,5% 5.794,7 10,2% --- --- 

Total 64.193,8 100% 51.328,7 100% 57.053,1 100% 57.729,7 100% 

 Fonte: INE, Estatísticas do Comércio Internacional de Bens (2011) 

A Espanha e a Alemanha são os principais fornecedores da região (cf. Gráfico 5). 

Todavia devemos considerar também como importantes a Bélgica (que subiu da 7ª para a 

3ª posição de 2009 para 2010), fundamentalmente em resultado das transações de 

combustíveis minerais, e para a República Checa que subiu da 6ª para a 5ª posição 

entre 2009 e 2010, de onde as empresas do Alentejo importaram fundamentalmente 

veículos e outro material de transporte.  
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   Gráfico 5 - Entrada de bens por Mercado - Alentejo 

 

Fonte: INE, Estatísticas do Comércio Internacional de Bens (2011) 

No que respeita a entradas de produtos, os minerais e minérios, plásticos e 

borrachas, químicos, máquinas e aparelhos e produtos alimentares são as principais 

categorias. Destaca-se o comportamento dos combustíveis minerais, que subiram da 

5ª posição em 2009 para a 2ª posição em 2010, mais do que duplicando o valor (cf. 

Gráfico 6). 

   Gráfico 6 - Entrada de bens por Produto - Alentejo 

 

 Fonte: INE, Estatísticas do Comércio Internacional de Bens (2011) 
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A região do Alentejo tem registado um saldo positivo da balança comercial nos 

últimos anos (cf. Tabela 5). Apesar da contração registada no ano de 2009, assistiu-se a 

uma recuperação da situação em 2010, que importa no quadro do projeto ALENTEJO 

2015 EXPORTAR + promover e consolidar, ampliando a base produtiva da região de 

novas empresas integradas em processos exportadores. 

     Tabela 5 -Saldo da balança comercial de bens por Região 

NUT II 
2007 2008 2009 2010 

Milhares de euros 

Norte 1.492.934 913.691 1.317.094 2.342.311 

Centro 750.848 629.488 1.082.705 1.469.567 

Lisboa -21.704.889 -24.911.177 -20.006.769 -21.066.485 

Alentejo 272.955 155.567 17.237 164.263 

Algarve -136.054 -156.331 -121.207 -96.900 

Açores -60.405 -31.303 -92.910 -81.299 

Madeira -117.375 -108.932 -92.910 -81.299 

N/A -2.130.495 -1.833.543 -1.828.139 -2.947.301 

Total -21.632.481 -25.346.539 -29.681,737 -20.290.876 

  Fonte: INE, Estatísticas do Comércio Internacional de Bens (2011) 
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2.3 As Regiões do Alentejo/Indicadores  

Alto Alentejo, Alentejo Central, Baixo Alentejo e Alentejo Litoral 

No âmbito do projeto ALENTEJO 2015 EXPORTAR +, consideramos as seguintes 

sub-regiões da NUT III: Alto Alentejo, Alentejo Central, Baixo Alentejo e Alentejo 

Litoral. A sub-região Lezíria do Tejo não foi considerada na análise uma vez que não faz 

parte do projeto em questão. 

 Tabela 6 - VAB total e por Setor de atividade 

2010 
Total 

Agricultura e 
outros 

Indústria Serviços 

Milhões euros 

Portugal 151.021 3.397 35.206 112.418 

Alentejo 9.650 898 2.363 6.388 

Alto Alentejo 1.353 144 245 964 

Alentejo Central 1.989 142 372 1.476 

Baixo Alentejo 1.703 195 494 1.014 

Alentejo Litoral 1.614 196 512 906   

Fonte: INE (2012) 

O Valor Acrescentado Bruto (VAB) por setor de atividade em Portugal é mais 

expressivo no setor dos Serviços, com 112 milhões de euros (74%) em 2010, seguido 

da Indústria com 35 milhões (23%) e da Agricultura, produção animal, caça, floresta e 

pesca com 3 milhões de euros (2,2%). (cf. Tabela 6 e Gráfico 7) 

   Gráfico 7 - VAB por setor de atividade Portugal vs Alentejo 

 

 Fonte: INE (2012) 
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 Na Região do Alentejo, o VAB por setor de atividade também é mais significativo 

no setor dos Serviços, com 6.388 milhões € (66%) em 2010, seguido da Indústria com 

2.363 milhões € (25%) e da Agricultura, produção animal, caça, floresta e pesca com 

898 (9%). Contudo, este último setor tem uma expressividade maior comparado com a 

média percentual nacional. 

   Gráfico 8 - VAB por setor de atividade - Regiões do Alentejo 

 

 

 Fonte: INE 2012 

 O maior VAB por setor de atividade na Agricultura, produção animal, caça, 

floresta e pesca é do Baixo Alentejo (195 milhões €) e Alentejo Litoral (196 milhões €). 

A nível da Indústria, o ranking é liderado pelo Alentejo Litoral com 512 milhões € e 

Baixo Alentejo (494 milhões de euros). Nos Serviços, pelo Alentejo Central (1476 

milhões de euros). (cf. Tabela 6 e Gráfico 8) 
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 Tabela 7 - Exportações de Mercadorias 

 
2007 2008 2009 2010 2011 

Milhares euros 

Portugal 38.294.062 38.847.346 31.696.763 36.762.238 42.325.641 

Alentejo 2.303.737 2.190.691 1.699.198 2.164.814 2.622.163 

Alto Alentejo 125.359 150.820 157.579 150.261 166.997 

Alentejo Central 368.232 390.316 311.883 377.721 420.426 

Baixo Alentejo 489.992 430.975 336.757 418.439 505.881 

Alentejo Litoral 730.957 624.293 369.911 677.854 850.028 
 

Nota. Comércio Internacional Declarado, por município de sede de operadores. 
Fonte: INE 2012 

 No período em análise, das sub-regiões NUT III consideradas neste relatório, a do 

Alentejo Litoral foi a que registou maior volume de exportação de mercadorias, 

atingindo o valor mais elevado no ano 2011 com 850 milhões de euros, seguido do 

Baixo Alentejo com 506 milhões de euros. 

 O Alentejo Central e o Alto Alentejo foram as regiões que registaram menor 

volume de exportações, tendo atingido 420 e 167 milhões de euros, respetivamente 

em 2011 (cf. Tabela 7 e Gráfico 9). 

   Gráfico 9 - Exportações de Mercadorias 

 

 Fonte: INE (2012) 
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Tabela 8 - Importações de Mercadorias 

 
2007 2008 2009 2010 2011 

Milhares euros 

Portugal 59.926.543 64.193.886 51.378.501 57.053.115 57.729.732 

Alentejo 2.030.782 2.035.124 1.681.961 2.000.551 2.168.732 

Alto Alentejo 139.924 160.350 133.080 157.438 171.262 

Alentejo Central 196.577 224.303 163.965 201.952 247.928 

Baixo Alentejo 59.857 81.621 71.158 62.332 83.970 

Alentejo Litoral 402.337 311.629 282.205 386.085 541.892 
 

Nota. Comércio Internacional Declarado, por município de sede de operadores. 
Fonte: INE 2012 
 
 

No período em análise, a sub-região NUT III considerada neste relatório com 

maior volume de importação de mercadorias foi o Alentejo Litoral, atingindo o valor 

mais elevado em 2011 com 542 milhões de euros, seguido do Alentejo Central com 

248 milhões de euros. 

O Alto Alentejo e o Baixo Alentejo foram as regiões que registaram menor 

volume de importações, tendo atingido 171 e 84 milhões de euros em 2011, 

respetivamente (cf. Tabela 8 e Gráfico 10). 

   Gráfico 10 - Importações de Mercadorias 

 

 Fonte: INE (2012) 
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 Tabela 9 - Turismo 

2010 

Nº de 

dormidas de 

estrangeiros 

Estada média 

(dias) 

Nº Estabelecimentos 

hoteleiros 

Total Nº Hóteis 

Portugal 23.608.207 2,4 2011 771 

Alentejo 274.592 1,6 157 52 

Alto Alentejo 36.186 1,5 32 15 

Alentejo Central 134.213 1,5 38 13 

Baixo Alentejo 26.687 1,7 26 10 

Alentejo Litoral 54.687 2,0 45 5 

 

Fonte: INE (2012) 
 

O número de dormidas de estrangeiros em Portugal é de 23.608 milhões (99%) 

face a 275 milhões na Região do Alentejo (1%) (cf. Tabela 9) 

A sub-região do Alentejo Central é a que revela maior número de dormidas de 

estrangeiros (134.213), seguida do Alentejo Litoral com 54.687 (cf. Tabela 9 e Gráfico 11). 

 O Alto Alentejo e o Baixo Alentejo foram as regiões que registaram menor 

número de dormidas de estrangeiros, tendo atingido 36.186 e 26.687 em 2011, 

respetivamente. 

   Gráfico 11 - Nº de dormidas de estrangeiros 

 

 

  Fonte: INE (2012) 
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Gráfico 12 - Nº Estabelecimentos hoteleiros - Total 

 

Fonte: INE (2012) 

 A sub-região do Alentejo Litoral é a que revela maior número de 

estabelecimentos hoteleiros (45), seguida do Alentejo Central com 38 (cf. Tabela 9 e Gráfico 

13). 

 O Alto Alentejo e o Baixo Alentejo foram as regiões com menor número de 

estabelecimentos hoteleiros em 2011, respetivamente 32 e 26. 

   Gráfico 13 - Nº Estabelecimentos hoteleiros – Alentejo 

 

Fonte: INE (2012)  
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3 PERFIL EXPORTADOR DAS EMPRESAS DO PROJETO 

ALENTEJO 2015 EXPORTAR + 

3.1 Caraterização da atividade das empresas 

3.1.1 Breve caraterização  

Dimensão das empresas 

 As 67 empresas consideradas neste relatório são na sua maioria Microempresas, 

representadas por 45 empresas, ou seja, um peso relativo de 67%. As pequenas 

empresas representam 30% (20 empresas) e as empresas de média dimensão 

representam 3% (2 empresas).  

   Gráfico 14 - Dimensão das Empresas 

 

 Fonte: Inquérito aplicado no âmbito do projeto Alentejo 2015 Exportar+ 

 Segundo dados do Programa Regional Operacional do Alentejo 2007-2013, a 

estrutura empresarial da região alentejana carateriza-se de uma forma genérica pela 

existência de empresas de reduzida dimensão, ou seja, 87% do universo de 

estabelecimentos localizados nesta região têm menos de 10 colaboradores. De uma 
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 Os estabelecimentos que integram de 10 a 49 colaboradores representam 10,9% 

das unidades da região. Apenas 1,3% dos estabelecimentos do Alentejo empregam 

mais de 50 postos de trabalho. O Baixo Alentejo é a sub-região onde as unidades de 

menor dimensão têm maior preponderância.  

 No universo das 67 empresas, as 45 Microempresas têm no total 139 

colaboradores, ou seja, uma média de 3 trabalhadores/empresa, um total de 398 nas 

20 pequenas empresas e 205 colaboradores nas 2 médias-empresas (com uma média 

de 102 colaboradores por empresa).  

 Nota técnica: 

 No âmbito deste Relatório aplica-se a classificação de PME segundo a Recomendação da 

Comissão Europeia nº 2003/361/CE, de 6 Maio de 2003, relativa à definição de micro, pequenas e 

médias empresas.  

 Uma Microempresa tem menos de 10 trabalhadores e um volume de negócios anual ou balanço 

total anual menor ou igual a 2 milhões de euros. Uma Pequena empresa tem entre 10 e 50 

trabalhadores e um volume de negócios anual ou balanço total anual menor ou igual a 10 milhões de 

euros. Por sua vez, uma Média-empresa tem entre 50 e 250 trabalhadores e um volume de negócios 

anual menor ou igual a 50 milhões de euros ou um balanço total anual menor ou igual a 43 milhões de 

euros.  

  

 

 

 

 

 

 

http://www.iapmei.pt/resources/download/r6maio2003.pdf
http://www.iapmei.pt/resources/download/r6maio2003.pdf
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Início de Atividade 

 Em termos de períodos de início de atividade, cerca de 35% das empresas 

inquiridas foram constituídas no período prévio a 1980 até ao ano 2000 (23 empresas), 

40% de 2000 a 2010 (27 empresas) e 25% de 2010 a 2013 (17 empresas).  

Gráfico 15 - Início de Atividade 

 

 Fonte: Inquérito aplicado no âmbito do projeto Alentejo 2015 Exportar+ 

 No âmbito do relatório, as empresas que foram constituídas a partir de 2000, 

representam a percentagem mais significativa. 

Natureza jurídica 

 No que diz respeito à natureza jurídica, a análise dos inquéritos efetuados 

permite apurar a existência de 50 Sociedades por quotas, 12 Empresários em nome 

individual e 4 Sociedades Anónimas. Assim, existe um predomínio das Sociedades por 

quotas (com 76%), seguida dos Empresários em nome individual (18%) e das 

Sociedades Anónimas (6%) (cf. Gráfico 16) 
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Gráfico 16 - Natureza Jurídica 

 

 Fonte: Inquérito aplicado no âmbito do projeto Alentejo 2015 Exportar+ 

 

Utilização de Marca própria  

 Analisando a forma de apresentar os produtos e/ou serviços por parte das 

empresas consideradas, a utilização da Marca Própria é a situação mais recorrente, 

com 55 empresas a referir que se apresentam desta forma ao mercado. 

 No presente diagnóstico, das 55 empresas que utilizam marca própria, há 23 

empresas com Marca Registada. Por outro lado, há 18 empresas que também utilizam 
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 Para finalizar esta análise, há 7 empresas que não utilizam qualquer marca. (cf. 

Gráfico 17) 
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   Gráfico 17 - Marca 

 

Fonte: Inquérito aplicado no âmbito do projeto Alentejo 2015 Exportar+ 
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3.1.2 Descrição das principais áreas de negócio e localização geográfica 

 As empresas consideradas neste relatório/diagnóstico são provenientes de vários 

setores de atividade dos quais salientamos o Agroalimentar, o setor turístico 

(Hotelaria/Restauração), a Indústria Transformadora, Construção Civil e Obras Públicas 

e os Serviços em geral. 

 Desta forma, apresentamos as áreas de negócio e a respetiva localização, com o 

objetivo de dar a conhecer o total das empresas inquiridas. 

Tabela 10 - Descrição das principais áreas de negócio e localização geográfica 

Turismo 

Nome da Empresa Áreas de Negócio Localização 

Alentejo MARMORIS 
HOTEL & SPA 

Alojamento, SPA e restauração Vila Viçosa 

Ana Carvalho Pereira Alojamento em espaço rural Campo Maior 

Com Alma Hotelaria e 
Turismo 

Hotel de Charme Évora 

Hotel Monte Filipe Hotelaria e restauração Alpalhão 

Hotel São João de Deus Hotelaria Portalegre 

JB Sociedade Imobiliária Alojamento e restauração Beja 

Mundo Salgueiro 
Produção de vinhos e alojamento em espaço 
rural 

Esperança 

Pensão Residencial Santa 
Bárbara 

Hotelaria e restauração Beja 

Quinta do Barrieiro 
Alojamento, residência de artistas e 
workshops artísticos 

Marvão 

Serrano Mira Vinhos e Enoturismo Estremoz 

Solar da Portela Hotelaria, Eventos, catering, restauração Almodôvar 
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Agroalimentar 

Albornoas Brancas Olivicultura - Azeite Beja 

Amaro Camões 
Vitivinicultura e comercialização de Vinho e 
Azeite 

Estremoz 

António Rodrigues Pereira 
Produção e transformação de produtos 
agrícolas - azeitona de conserva 

Vale de Seda 
Fronteira 

Apotheca Natura 
Comércio de produtos alimentares e dietéticos, 
saúde e consultas de nutrição 

Évora 

Cachola e Muacho 
Produção e comercialização de batatas fritas, 
frutos secos e azeitonas. 

Campo Maior 

Cactusextractus 
Produção e comercialização de óleo de 
sementes e polpa de figo da Índia. 

Évora 

Casa Agrícola Fernandes 
de Moura 

Vitivinicultura - Produção de Vinhos 
Vale de Seda 
Fronteira 

CEVRM 
Consultoria - Ervas aromáticas e mel MPB e 
óleos essenciais 

Almodôvar 

Chá-Bravo 
Produção e comercialização de plantas 
aromáticas e medicinais. 

Évora 

Cooperativa Agrícola de 
Vidigueira 

Azeite Vidigueira 

Dimfarm Olivicultura - Azeite virgem extra Serpa 

Dourado Distribuição Vitivinicultura- Vinho e outras bebidas Évora 

Fercarnes 
FABRICAÇÃO E COMÉRCIO DE CARNES 
REGIONAIS - Enchidos diversos 

Évora 

Gonçalo Aires de Sá da 
Bandeira 

Vinhos Crato 

Herdade do Carvalhal Produção de Vinhos Urra 

Hugo Martins Alves dos 
Reis 

Produção e comercialização de plantas 
aromáticas e medicinais. 

Évora 

Interguadiana - Comércio 
de produtos congelados 

Comércio de Produtos Alimentares - vinho Beja 

Loja do Monte da Colónia Comércio de produtos gourmet e bio 
Vale de Seda 
Fronteira 

Melaria Flôr do 
Rosmaninho 

Apicultura - Mel 
S. Sebastião dos 
Carros 

Manuel Mendes Pereira Azeite 
Vale de Seda 
Fronteira 

Mariana Martins Grilo 
Decoração e produtos alimentares regionais 
gourmet 

Ponte de Sôr 

Matsel - Matadouro 
Regional do Alto Alentejo 

Abate e transformação de carne, em especial 
suíno 

Sousel 
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Pais & Rebelo Comércio de Azeite DOP Norte Alentejano Cano 

Paladares Alentejanos 
Transformação e comercialização de enchidos 
de porco preto 

Vila Nova de São 
Bento 

Pimensor 
Produção e comercialização de 
temperos/molhos. 

Ponte de Sôr 

Policarpo & Varejão 
Comércio de produtos alimentares: 
biscoitos/licores/chocolates  

Évora 

Porespack - Ivo Garcias 
Sociedade de embalagens 

Embalagens para alimentação Serpa 

Queijaria Charrua Lacticínios - produção de queijo de Serpa Castro Verde 

Sabores Apurados 
Produção de Azeite e outros produtos 
alimentares 

Ponte de Sôr 

Sabores da Ponte 
Produção e comercialização de produtos 
tradicionais - licores, doces, mel, geleias. 

Ponte de Sôr 

Sabores Santa Clara - 
Produtos tradicionais 

Produção e comercialização de rebuçados de 
ovo, licores, xaropes de refresco e bolachas. 

Portalegre 

Salsicharia Alpalhoense Enchidos diversos Alpalhão 

Sel - Salsicharia 
Estremocense 

Indústria alimentar - Enchidos, frescos e 
congelados 

Estremoz 

Sociedade agrícola e 
vitivinícola Pereira 

Vinho e produção de azeitona 
Vale de Seda 
Fronteira 

Sociedade franco alent. de 
bio-olivicultura 

Azeite, azeitona e vinho 
Courela do 
Zambujeiro 

Sociedade industrial 
Herdade da Maia 

Indústria de Lacticínios - Queijos e enchidos Gafete 

Sotonisa - Sociedade de 
lacticínios 

Agroalimentar - Queijos Tolosa 

Terrius - Agrupamento de 
produtores 

Comércio agroalimentar - Conservas de 
pimento, cogumelos e tomate 

Portagem Marvão 

Vale da Rosa - Sociedade 
agrícola 

Comercialização de uvas de mesa Ferreira do Alentejo 

Vitorino Augusto Martins Comercialização de cafés - Café torrado a lenha Prado - Marvão 

Indústria  

António Xavier da Costa 
Estofos de casa e auto, toldos, mosquiteiros e 
estores de interior 

Ponte de Sôr 

Carla Salvado Guilherme Fabrico de bijuteria Ponte de Sôr 

Cartuchos Sulbeja Cartuchos de caça Beja 
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Cheles Pequito  
Fabricação de Portas, janelas e elementos 
similares em metal 

Évora 

Fialho & Irmão Fabrico de máquinas e equipamentos agrícolas Évora 

Garrici Produtos com incorporação de cortiça Terrugem 

Robcork Cortiça, pavimentos, revestimentos, gifts Portalegre 

Somefe - Sociedade de 
metais e fundição 

Dispositivos de Fecho Câmara Visita Évora 

Vitor Lopes - Serralharia e 
caixilharia de alumínio 

Fabricação de Portas, janelas e elementos 
similares em metal 

Ponte de Sôr 

Serviços 

Arraioltagus Sistema de controlo de resíduos, plásticos, 
ferrosos/não ferrosos Arraiolos 

Cloudalentejo Software de gestão Primavera e Serviços de 
consultoria Beja 

Digitemotions Aplicações multimédia (web) para sites 
institucionais - Comunicação Aljustrel 

Évoraconta Consultoria e auditoria - Prestação de serviços 
às empresas Évora 

Lança, Prazeres e Rebocho Publicidade - Design e concepção, produção de 
têxtil/brindes Beja 

Ponte Final 
Serviços na área de Tecnologias de Informação 
e Comunicação 

Ponte de Sôr 

Q-STAFF Consultoria 
Consultoria para certificação de Qualidade e 
Segurança alimentar 

Évora 

 

3.1.3  Fatores de competitividade empresarial, numa perspetiva de 

internacionalização 

 Em termos de fatores que os empresários consideraram como fundamentais 

para que o seu produto ou serviço tenha um nível internacional, salientamos o fator 

Qualidade (50 empresas), seguido do fator Preço (15 empresas). Por outro lado, 15 

empresas referiram a importância da flexibilidade às exigências do cliente/mercado, 



          
 

Diagnóstico Empresarial  Pág. 39 

12 empresas o Design do produto e 7 empresas a importância do cumprimento dos 

prazos. 

   Gráfico 18 - Fatores de Competitividade 

 

Fonte: Inquérito aplicado no âmbito do projeto Alentejo 2015 Exportar+ 

 Relativamente aos Outros fatores, são referidos por um total de 26 empresas e 

vamos desagregá-los para melhor entendimento. 

 No setor de atividade da Hotelaria e Restauração, foram indicados os seguintes 

fatores diferenciadores: imagem e localização, envolvimento em atividades 

tradicionais, utilização de produtos biológicos, formação profissional através de 

escolas de cozinha, inovação, fatores associados à tranquilidade e natureza; aspetos 

culturais, nomeadamente artes plásticas e património; serviços de atendimento de 

elevada qualidade.  

 No setor agroalimentar do vinho e azeite, foram indicados os seguintes: modo de 

produção tradicional, zona de Produção em Denominação de Origem Controlada (DOC) 

Alentejo e Denominação de Origem Protegida (DOP)/azeite Norte Alentejano, elevada 

qualidade (baixa acidez), menção honrosa em concursos temáticos de Azeites. Ex: 

Prémios Ovibeja; escala e inovação. 
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 No setor agroalimentar dos Queijos foram indicados como fator diferenciador o 

sabor, a textura, a apresentação e a perfeição da embalagem. 

 No setor agroalimentar das Carnes, indicou-se a tradicionalidade na 

transformação dos produtos, que os torna únicos ao nível mundial; possibilidade de 

adaptação a diversos mercados; caraterísticas como o baixo teor em sal, cura lenta e a 

frio e ultracongelação; certificação alimentar. 

 Relativamente a outros produtos alimentares considerados, indicaram-se as 

seguintes caraterísticas diferenciadoras: diferenciação (sabores diferentes com 

funções diferentes e desenvolvimento de produtos únicos), durabilidade dos produtos, 

sabores incomuns, embalagem e marca diferenciadora, diversidade de sabores sem 

recurso a corantes ou conservantes artificiais e sustentabilidade ambiental e social, 

produção nacional e biológica. 

 Nos Serviços, indicou-se a inovação, forte aposta do produtor em Investigação, 

desenvolvimento e formação. 

 Nas empresas na área de Construção Civil e Obras Públicas indicou-se a 

variedade de produtos oferecidos e produtos certificados. 

3.1.4  Volume de vendas e relação Mercado interno vs Mercado externo 

 Antes de passarmos à abordagem das vendas mercado do mercado interno vs 

mercado externo, devemos salientar que do total de 67 empresas inquiridas, 31 já 

exportam e 36 nunca exportaram. 

 Considerando as empresas que exportam, o volume de vendas para o Mercado 

Interno representa 16.105 € (34%) e para o Mercado Externo 31.316 € (66%). 
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   Gráfico 19 - Vendas Mercado Interno VS Mercado Externo 

 

Fonte: Inquérito aplicado no âmbito do projeto Alentejo 2015 Exportar+ 

 As empresas que só vendem para o mercado interno e que responderam a esta 

questão no inquérito (9) representam um volume de negócios de €6.483.50. 

3.1.5 Historial de Internacionalização e presença nos mercados externos 

 No conjunto das empresas exportadoras, 18 exportam há menos de 2 anos, 11 

empresas de 2 a 5 anos, 5 empresas de 5 a 10 anos e 9 empresas há mais de 10 anos. 

As restantes 23 empresas nunca exportaram. 

   Gráfico 20 - Historial de Internacionalização 

 

Fonte: Inquérito aplicado no âmbito do projeto Alentejo 2015 Exportar+ 
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 No que diz respeito à forma de abordagem de mercados externos a preferência é 

na sua maioria por manter a sede em Portugal e procurar o Cliente final (23 empresas) 

e/ou agentes comerciais/distribuidores (21 empresas).  

   Gráfico 21 - Presença no Mercado Externo 

 

Fonte: Inquérito aplicado no âmbito do projeto Alentejo 2015 Exportar+ 

 De notar que, no universo dos inquéritos efetuados, não se registou nenhuma 

presença no mercado internacional sob a forma de unidade industrial ou Franchising. 

 A nível de presença direta no Mercado Externo apenas uma empresa tem 

escritório em outro país. 

 

  

0

5

10

15

20

25

Escritório Distribuidor Cliente final Outra

N
º 

Em
p

re
sa

s 



          
 

Diagnóstico Empresarial  Pág. 43 

3.1.6 Incentivos/apoios à Internacionalização 

 Das 44 empresas exportadoras, 12 obtiveram apoios governamentais ao nível de 

sistemas de incentivo (cf. Gráfico 22). Contudo, o número de empresas que não têm 

conhecimento dos Sistemas de Incentivo vigentes (29) é maior do que as que possuem 

informação (24). (cf. Gráfico 23) 

 A candidatura a este tipo de apoios constitui uma importante forma de iniciar ou 

de alavancar o processo de exportação/internacionalização das empresas, estando 

intimamente ligado ao objetivo central do projeto de aumento do volume de negócios 

internacional da região e do número de empresas exportadoras. 

   Gráfico 22 - Empresas que Obtiveram Apoio à Internacionalização 

 

Fonte: Inquérito aplicado no âmbito do projeto Alentejo 2015 Exportar+ 
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Gráfico 23 - Empresas que têm Conhecimento dos Sistemas de Incentivo à 
Internacionalização 

 

Fonte: Inquérito aplicado no âmbito do projeto Alentejo 2015 Exportar+ 

3.1.7 Principais Mercados Externos 

 Das empresas que exportam, os mercados mais relevantes são: Espanha (9 

empresas), França (8 empresas), Alemanha (7 empresas) e Luxemburgo e Suíça (6 

empresas em cada mercado). 

   Gráfico 24 - Principais Mercados Externos 

 

 Fonte: Inquérito aplicado no âmbito do projeto Alentejo 2015 Exportar+ 
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 Assim, é notória a aposta na internacionalização para países pertencentes ao 

espaço europeu por questões de proximidade geográfica e/ou movimentos 

emigratórios. 
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3.2 Forma preferencial de internacionalização 

3.2.1 Mercados Alvo 

 Ao compararmos os mercados externos para onde as empresas exportam 

atualmente com os mercados preferenciais podemos verificar que o Brasil, a China, 

Angola, Moçambique e os EUA passam a ser o principal alvo em detrimento dos países 

europeus onde há o maior volume de exportação atualmente, ou seja, há uma 

necessidade de aposta em novos mercados de atuação. 

 Os mercados da Alemanha, Espanha e França continuam no topo das 

preferências. 

 A exceção a nível europeu como mercado de destino e de receção de clientes é a 

representada pelos países nórdicos (Dinamarca, Finlândia, Noruega e Suécia). 

   Gráfico 25 - Mercados Alvo 

 

 Fonte: Inquérito aplicado no âmbito do projeto Alentejo 2015 Exportar+ 
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 Os mercados externos prioritários em termos de atuação futura são o Brasil (21 

empresas), China (15 empresas), Alemanha e Angola ex-equo com 14 empresas e 

França com 12 empresas.  

 

3.2.2 Identificação dos Canais de Exportação 

 A maior percentagem das empresas inquiridas (41%) tem como objetivo principal 

de abordagem aos mercados externos, a identificação de potenciais clientes, 27% a 

participação em feiras ou certames internacionais e 15% a exportação indireta.  

 Outros fatores (17%), dizem respeito a apoio técnico para certificação e procura 

de nichos de mercado a nível internacional. 

                Gráfico 26 - Canais de Exportação 

  

 Fonte: Inquérito aplicado no âmbito do projeto Alentejo 2015 Exportar+ 
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3.2.3 Exportação e presença direta 

 A maior percentagem das empresas (62%) prefere a identificação de parceiros de 

negócio em detrimento do estabelecimento de subsidiárias de venda (26%) ou da 

instalação de unidades industriais (12%), ou seja, há uma preferência pela exportação 

ou captação de clientes estrangeiros em detrimento de uma operação direta no 

exterior. 

    Gráfico 27 - Parceria VS Constituição de Empresa 

 

 Fonte: Inquérito aplicado no âmbito do projeto Alentejo 2015 Exportar+ 
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3.2.4 Apoios e incentivos no processo de internacionalização 

   Gráfico 28 - Apoios no processo de internacionalização 

 

 Fonte: Inquérito aplicado no âmbito do projeto Alentejo 2015 Exportar+ 

 Existe uma predominância da procura de estudos de análise de mercados 

potenciais e apoio na elaboração da estratégia de internacionalização, por forma a 

garantir um melhor planeamento na abordagem ao mercado (48%). 

 O apoio ao nível da consultadoria especializada em internacionalização (29%) e 

os incentivos governamentais (23%) são de igual modo importantes por forma a 

potenciar a atividade empresarial no exterior. 

3.2.5 Áreas Operacionais a desenvolver 

 Uma das áreas operacionais com maior necessidade de melhoria está 

relacionada com os Recursos Humanos e a sua experiência em comércio internacional 

(38 empresas) e domínio de outros idiomas (20 empresas).  

 O financiamento bancário também se mostra uma necessidade apontada pelas 

empresas (18%).  
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 Necessidades ao nível de apoio jurídico/legal e fiscal são mencionadas por 15 

empresas e 6 indicam lacunas em termos da sua capacidade produtiva.  

 Outras áreas são indicadas por 15 empresas: divulgação, apoio técnico em 

certificação e em trabalho em rede, apoio em marketing/vendas internacional, 

orientação dos canais de distribuição, inovação nos métodos organizacionais, 

identificação de potenciais clientes, estudos de mercado internacionais e participação 

em feiras e exposições internacionais. 

   Gráfico 29 - Áreas Operacionais a Desenvolver 

 

Fonte: Inquérito aplicado no âmbito do projeto Alentejo 2015 Exportar+ 
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4 Análise SWOT 

 

 

  



          
 

Diagnóstico Empresarial  Pág. 52 

4 Análise SWOT 

REGIÃO ALENTEJO 

OPORTUNIDADES 

Enquadramento 

 Internacional 

 

No conjunto dos meses de outubro e novembro de 2013, a produção 

industrial mundial acelerou para 3,5% em termos homólogos (2,6% no 3.º trimestre) 

devido ao reforço do crescimento das economias avançadas. Pelo contrário, a 

produção industrial dos países emergentes abrandou, causado sobretudo pela 

desaceleração dos países asiáticos.  

Os indicadores disponíveis para o 4.º trimestre de 2013 indicam a 

continuação de um forte dinamismo da atividade económica dos EUA, do Japão e do 

Reino Unido e, a manutenção de um PIB robusto da China. A taxa de inflação das 

economias avançadas manteve-se baixa; enquanto continuou elevada em alguns 

países emergentes (Índia, Argentina, Indonésia e Rússia).  
 

 

No 4.º trimestre de 2013, o indicador de sentimento económico aumentou 

tanto para a União Europeia (UE) como para a área do euro (AE).  

 

 Projeções para a economia portuguesa: 2013-2015 

 

As atuais projeções para a economia portuguesa apontam para uma 

recuperação moderada da atividade no período 2014-2015, após uma contração 

acumulada de cerca de 6% no período 2011-2013, no contexto do processo de 

correção dos desequilíbrios macroeconómicos acumulados ao longo das últimas 
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décadas. Este processo deverá ocorrer num quadro de manutenção de condições 

regulares de financiamento da economia, ao longo do horizonte de projeção. A 

projeção engloba um perfil de progressiva recuperação da procura interna. A evolução 

deste agregado ao longo do horizonte de projeção, em particular no que se refere ao 

consumo público e ao consumo privado, continuará, no entanto, a ser condicionada 

pelo processo de consolidação orçamental e de desalavancagem do sector privado, e 

pela manutenção de condições desfavoráveis no mercado de trabalho. 

As exportações deverão manter um crescimento forte, suportado pela 

recuperação da procura externa, embora com um ritmo inferior ao observado no 

período anterior à crise financeira. Importa referir que as exportações têm 

desempenhado um papel crucial no ajustamento da economia portuguesa, apesar do 

crescimento relativamente limitado da atividade económica mundial observado no 

período 2011-2013. Ao longo do horizonte de projeção prevê-se um aumento dos 

excedentes da balança corrente e de capital, o que constitui uma das características 

mais marcantes do processo de ajustamento da economia portuguesa. 

 

 Exportações em Portugal 

 

Portugal é hoje um país mais exportador. O ano de 2013 foi o quarto ano 

consecutivo de aumento das exportações. Em termos de saldo global a balança 

comercial melhorou quase 3000 milhões de euros. 

As exportações portuguesas representam atualmente cerca de 41% do PIB, 

apresentando a maior taxa de crescimento de países comparáveis da Zona Euro desde 

2010, à frente de países como Alemanha, França, Espanha e Itália. 

O setor do Turismo mantém-se como o mais exportador, representando cerca 

de 9,5 % do PIB. O turismo apresentou um notável crescimento de cerca de 7,5% em 

2013, ultrapassando os 9,2 mil milhões de euros em volume de exportações. 
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À exceção do setor automóvel, que recuou cerca de 5,3%, praticamente todos 

os setores apresentaram uma evolução favorável, fruto da resiliência e da capacidade 

de reinvenção das empresas e empresários portugueses. 

Portugal registou nos últimos anos uma forte subida das exportações, atingindo 

41,1 % do PIB já em 2013. 

Portugal diversificou também os seus mercados. A quota para o exterior da 

União Europeia subiu de 17,8% em 2000 para 29,8% em 2013. 

Portugal teve ainda a maior subida da zona euro entre 2010 e 2013, à frente de 

países como a Alemanha, França, Espanha ou Itália. Como se pode observar, o 

ajustamento externo foi feito predominantemente pelo aumento das exportações e 

não pela compressão das importações. Por exemplo, o contraste com a Grécia é 

notório. 

De acordo com dados do Banco de Portugal, em 2013 as Exportações 

Portuguesas de Bens e Serviços ascenderam a 68,2 mil milhões de euros, o que 

representa um aumento de 5,7% face ao período homólogo de 2012. De salientar o 

crescimento de 2993 milhões de euros do saldo comercial, ao passar de um défice de 

148 milhões de euros em 2012 para um excedente de 2845 milhões de euros em 2013. 

Se analisarmos as grandes zonas geoeconómicas, as exportações portuguesas 

de bens e serviços para a União Europeia (69,0% do total) aumentaram 5,0%, 

enquanto as vendas para os Países Terceiros (31,0% do total) cresceram 7,2%. 

Espanha foi o principal cliente de Portugal, com uma quota de 20,0% nas nossas 

exportações totais de bens e serviços, seguindo-se França, Alemanha e Reino Unido, 

com quotas de 12,4%, 11,0% e 8,3%, respetivamente. Angola e EUA foram os principais 

clientes extracomunitários, com 6,6% e 4,7%, pela mesma ordem. 

Em termos de Bens e Serviços, a primeira componente representou 69,9% das 

nossas exportações totais e apresentou um crescimento homólogo de 4,9%, enquanto 

os Serviços registaram 30,1% das vendas totais ao exterior, observando uma variação 

homóloga de 7,7%. 

As rúbricas «Viagens e Turismo» e «Máquinas e Aparelhos» constituíram as 

principais fontes de receitas, com 13,6% e 10,2% do total respetivamente, seguidas 
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dos «Transportes», «Combustíveis Minerais» e «Veículos e Outro Material de 

Transporte», com 8,3%, 7,3% e 7,3% do total, pela mesma ordem. 

A rúbrica «Combustíveis Minerais» teve um forte crescimento de 32%, tal como 

«Peles e Couros» com 22% e «Ótica e Precisão» com 22%. Outros sectores com um 

crescimento assinalável são «Outros Serviços» com 16% e o «Turismo» com 8%. O 

crescimento das exportações que assistimos em 2013 é notável, até porque o motor 

tradicional das exportações, a rubrica «Veículos», teve uma queda de 5% em 2013. 

Portugal teve pela primeira vez nas duas últimas décadas uma balança corrente 

e de capital positiva. Não há dúvidas do excelente comportamento das exportações 

portuguesas. 

 

As exportações de bens aumentaram 6,4% e as importações de bens 3,3% no 4º 

trimestre de 2013, face ao período homólogo (4º trimestre de 2012), tendo-se 

verificado uma redução do défice da balança comercial no montante de 257,0 milhões 

de euros e um aumento da taxa de cobertura de 2,4 pontos percentuais (p.p.) para 

82,2%. Em termos de taxa de variação homóloga, em dezembro de 2013 as 

exportações de bens aumentaram 8,0% e as importações de bens 3,5% 

(respetivamente +6,9% e +2,2% em novembro de 2013). Relativamente ao ano 

anterior, no conjunto do ano de 2013 as exportações de bens aumentaram 4,6% 

(+5,7%, em 2012) e as importações de bens 0,8% (-5,2%, em 2012), determinando uma 

taxa de cobertura de 83,6% (80,6%, em 2012). 

 

 Porto de águas profundas de Sines 

 

o Parece ser consensual que o alargamento do Canal do Panamá poderá 

representar uma grande oportunidade para o aumento da carga 

contentorizada movimentada no Terminal XXI, 

o Conta com o maior operador mundial, a PSA Corporation Ltd, como 

concessionário e é escalado pelo segundo maior armador mundial, a 

MSC, Mediterranean Shipping Company, 
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o Potencial de criação de centros logísticos; em 2013 foi notícia que a 

Autoeuropa está a estudar um projeto marítimo que envolve a criação 

de um centro logístico intercontinental através do Porto de Sines.  

 

 Aeroporto de Beja 

A funcionar há quase três anos, o aeroporto de Beja tinha processado apenas 

um pouco mais de 5.000 passageiros no final de abril de 2013, movimento considerado 

"positivo" pela ANA – Aeroportos de Portugal, que gere a infraestrutura, uma vez que 

só prevê volumes de tráfego "interessantes" a partir de 2017/2018, afirmando ainda 

que na área da carga aérea, "as ações de dinamização em curso poderão conduzir a 

importantes resultados já no curto prazo", admitiu, indicando que se têm vindo a 

"multiplicar" os contatos com operadores, dos quais já resultou um acordo entre a 

ANA e a empresa internacional de logística UTi. No âmbito desse mesmo acordo, a UTi 

abriu um escritório no aeroporto de Beja. 

 Empreendimento de Fins Múltiplos de Alqueva 

 

A Barragem de Alqueva é o maior lago artificial da Europa, com 250 km2 de 

superfície. A sua capacidade, 4.150 hm3, permite a conquista do título de maior 

reservatório de água português. 

A barragem foi construída com o objetivo de regadio para toda a zona do 

Alentejo e de produção de energia elétrica para além de outras atividades 

complementares. Diversas infraestruturas do Sistema Global encontram-se já 

construídas e muitas outras em fase avançada de projeto. 

O Alqueva está a tornar-se um dos destinos turísticos de excelência. 

 

 Évora, cidade Património da Humanidade 

 

o Centralidade de Évora 

Pela sua dimensão, centralidade e visibilidade no contexto nacional, 

Évora emerge como o polo com melhores condições para liderar a 
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hierarquia do sistema urbano regional. Com efeito, a cidade assume 

claramente uma vocação patrimonial, cultural, universitária, e de 

serviços, com qualidade ambiental, que procura potenciar toda a área 

envolvente à própria cidade. Assim, a valorização da rede de cidades 

médias da região Alentejo, bem como dos centros urbanos de influência 

supra concelhia, constitui o principal objetivo na procura de um sistema 

urbano integrado. Em articulação com o sistema urbano nacional, as 

cidades médias da região do Alentejo, com especial relevância para 

Évora deverão contribuir, solidariamente, para fomentar o 

desenvolvimento harmonioso da rede complementar regional. 

 

o Polo de indústria aeronáutica 

A construtora aeronáutica brasileira Embraer vai criar um centro de 

engenharia e tecnologia, nas suas instalações em Évora, para o 

desenvolvimento de peças e estruturas em materiais compósitos; o 

novo centro da Embraer vai, inicialmente, dedicar-se a projetar peças 

em materiais compósitos e, uma vez que o projeto de peças em 

materiais compósitos é muito ligado às tecnologias produtivas, então 

faz todo o sentido que esta unidade tenha um núcleo de engenharia, de 

alta competência, instalado muito próximo da sua operação industrial. 

As fábricas de Évora da Embraer, a terceira maior construtora 

aeronáutica do mundo, começaram a laborar em Julho de 2012. Nas 

unidades, uma de estruturas metálicas (partes de asas) e outra de 

materiais compósitos (componentes para caudas), são construídas 

peças para o novo avião executivo Legacy 500 e para a aeronave militar 

KC-390. 

 

 Caia 

 

Em 2006, a zona fronteiriça de Elvas esperava com grande expectativa estes 

investimentos públicos que eram acompanhados por outras iniciativas públicas e 
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privadas locais, destacando-se as propostas de parques de indústria, logística com 

áreas comerciais e de serviços de dimensões bastante expressivas. 

 

 Turismo 

 

Segundo Turismo do Alentejo, ERT no seu Documento Estratégico Turismo do 

Alentejo 2014 – 2020, Análise da oferta e procura turística: 

o O Alentejo é a 2ª área regional com menor capacidade de oferta de 

alojamento turístico, representando apenas 4,6% do total de oferta 

nacional; no entanto, na última década verificou um crescimento médio 

anual superior à média nacional (5,9% vs. 2,5%) 

o A capacidade de alojamento no Alentejo registou um crescimento 

médio anual de 5,9% nos últimos 11 anos, alcançando as 13 729 camas 

em 2012, mais 855 camas do que em 2011 

o O Alentejo é a 3ª região que apresenta maior capacidade de oferta de 

alojamento TH e TER, representando 20% da oferta nacional; evidencia 

um grau de crescimento médio anual superior à média nacional (11,4% 

vs. 7,5%) 

Ainda segundo Turismo do Alentejo, ERT no seu Documento Estratégico 

Turismo do Alentejo 2014 – 2020, Visão, Prioridades Estratégicas e Eixos de 

Intervenção são os seguintes os seus objetivos quantitativos: 

o Meta de oferta: 17.500 camas em 2020, um incremento de 27% face a 

2012 (13.750 camas) representando um crescimento médio anual de 

3,0%, 

o Meta de procura: 1,9 milhões de dormidas em 2020, um incremento de 

63% face a 2012 (1,1 milhões de dormidas) representando um 

crescimento médio anual de 6,3% 
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 Vitivinicultura 

 

Em 2013, as exportações de vinho aumentam 2,4% e atingem 724,7 milhões €. 

Os dados preliminares das exportações de vinho registam em 2013 um novo 

crescimento das exportações, para o valor de 724,7 milhões de euros (+2,4%). O ano 

de 2012 tinha sido marcado por se ter ultrapassado, pela primeira vez, a marca dos 

700 milhões €, mas o sector mantém a dinâmica nas exportações e volta a crescer, 

pelo quarto ano consecutivo. 

Com um preço médio posicionado em 2,37 €/LT (+13,3%), a diminuição do 

volume exportado (-9,6%) impediu um maior crescimento. Em valor, o desempenho 

positivo manteve-se ao longo de todo o ano de 2013.  

As exportações para países terceiros prosseguiram em trajetória positiva, com 

crescimento no preço médio (+12,5%) que suavizou a quebra em volume (-6,3%), em 

grande medida devido à menor quantidade exportada para Angola. Mesmo assim, os 

países terceiros representaram quase 314 milhões € (+5,4%).  

No mercado da U.E., registou-se um aumento de 14,3% no preço médio, mas 

menores vendas para os mercados de França, Espanha e Alemanha, acabaram por ser 

decisivas para uma diminuição de 12,3% em volume, que levou a que o valor 

praticamente não se alterasse face a 2012, atingindo quase 411 milhões € (+0,3%) 

Por tipo de produto, os vinhos com denominação de origem, foram os únicos 

com crescimento positivo em valor, volume e preço médio, posicionando a categoria 

com um peso de 15,1% e 18,6% no volume e valor total exportado por Portugal. O 

Vinho do Porto, que representa 22,8% do volume e 43,6% do valor total, registou um 

aumento de 6,0% no preço médio, o que alavancou o crescimento do valor exportado.  

Vinho ultrapassa "sol e mar" como imagem do turismo português. 

Três em cada quatro especialistas internacionais do sector rejeitam a ideia de 

que a crise esteja a afetar negativamente a imagem do país enquanto destino turístico.  

O vinho (31%) é o produto mais associado à atividade turística em Portugal, 

superando pela primeira vez a clássica imagem de destino de "sol e mar" (17%), 
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mostra um inquérito realizado junto de uma centena de membros da Organização 

Mundial do Turismo, divulgado esta quinta-feira em Vila Nova de Gaia. Seguem-se 

nesta lista a História (16%), o Golfe (14%) e a Gastronomia (14%). 

Questionados sobre qual devia ser o produto ou ideia-chave para comunicar 

internacionalmente Portugal como destino turístico, este grupo de especialistas 

internacionais, provenientes de mais de 30 países e inquiridos entre dezembro e 

janeiro, voltou a apontar o vinho em primeiro lugar (35%). Só depois indicaram o "sol e 

mar" (20%), sendo que 15% aconselharam o país a apresentar-se ao mundo como um 

"destino seguro". 

O estudo "The Image of Portuguese Tourism", realizado pelo IPDT - Instituto de 

Turismo, mostra ainda que, à medida que os anos passam, o contexto de crise ameaça 

cada vez menos a imagem externa de Portugal. Em 2013, "apenas" 25% dos inquiridos 

referiram que o ambiente macroeconómico afeta negativamente a imagem do país 

como destino turístico, o que compara com a percentagem de 45% obtida no ano 

anterior. 

Numa escala de 0 a 10 (muito pobre a muito atrativo), 78% dos especialistas 

atribuiu uma classificação igual ou superior a 8 ao destino Portugal. A mesma 

classificação é atribuída por 88% dos membros do painel quando questionados sobre a 

sua experiência em terras lusas. 

 

 Olivicultura 

 

Com a colheita praticamente concluída, confirmam-se as previsões de um 

aumento significativo (+50%) da produção de azeitona para azeite, face à campanha 

anterior. A floração foi abundante e decorreu sem problemas, tendo as oliveiras 

apresentado uma carga de frutos muito razoável. O impacto das precipitações em 

fases cruciais do desenvolvimento do ciclo cultural favoreceu o calibre da azeitona, 

com a maior parte da produção a chegar à fase da colheita em boas condições 

sanitárias. 

 



          
 

Diagnóstico Empresarial  Pág. 61 

De referir que este resultado historicamente elevado (627 mil toneladas) 

resulta também da entrada em plena produção de áreas significativas de novos olivais 

intensivos. O crescimento do setor oleícola, em resultado do investimento privado e da 

opção estratégica de apoio e promoção da fileira, é uma evidência demonstrada pelo 

facto de a produção ter praticamente quadruplicado desde 2000, atingindo valores 

semelhantes aos da década de sessenta, que garantem a autossuficiência nacional do 

consumo deste produto basilar da dieta mediterrânica. 

 

Mais de 60% de toda a produção nacional de azeite está no Alentejo. 

As vendas de azeite português no estrangeiro já valem 224 milhões de euros e 

subiram 15% nos primeiros onze meses de 2012. Os dados do Eurostat, compilados 

pela Casa do Azeite (Associação do Azeite de Portugal) mostram os bons resultados do 

sector, que também conseguiu aumentar o volume de exportações em 25% entre 

janeiro e novembro. 

 Agricultura 

 

As oportunidades do mundo rural estão a atrair agricultores e a fazer nascer 

novos negócios, desta vez focados nas vendas internacionais. O sector agroalimentar 

está melhor do que nunca em termos de exportações. Entre 2005 e 2012 as 

exportações (incluem desde animais vivos a bebidas) cresceram 95% em valor, de 

2.470.795 euros para 4.810.251 euros. Dados compilados pela AICEP, Agência para o 

investimento e Comércio Externo de Portugal, mostram que foi nos produtos agrícolas 

que a maior subida se verificou nos últimos sete anos (108%), ainda que nos bens 

alimentares as exportações tenham crescido uns expressivos 98%. 

O Secretário de Estado da Alimentação e Investigação Agroalimentar defende 

que a evolução dos últimos anos explica-se não só pela renovação na agricultura, mais 

competitiva, moderna, vocacionada para a qualidade e não apenas para um público 

nacional, mas também pela nova preparação dos agricultores e dos jovens agricultores 

que começam a ver o mercado numa perspetiva mais global. 
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 Produção de energias alternativas e renováveis 

O advento da economia do baixo carbono constitui uma oportunidade que o 

Alentejo não pode enjeitar. Deve-se ter presente dois factos. Por um lado, o objetivo 

de aumentar a quota da produção de energia renovável para 31% da produção de 

energia total, até 2020, é obrigatório para Portugal. Por outro lado, os países que 

atingirem a sua quota de produção de energias renováveis podem vender os excessos 

aos outros países europeus. O Alentejo, em virtude das suas condições naturais e 

aproveitando os recursos de que já dispõe, pode assumir uma posição de liderança 

neste processo por duas vias: pela via da produção de biocombustíveis e pela via da 

produção de energia solar. 

A Europa impõe condições à produção de energias renováveis. No caso do 

sector dos transportes, 10% dos combustíveis utilizados devem ser substituídos por 

combustíveis de origem renovável, entre os quais estão os biocombustíveis. Mas só 

serão considerados para a meta dos 10%, os biocombustíveis que cumpram os critérios 

de sustentabilidade, isto é, cuja cultura não prejudique a biodiversidade e não compita 

com a produção de alimentos. 

Ora o Alentejo pode satisfazer estes critérios sem grande dificuldade. O 

Alentejo tem território agrícola, tem água e tem condições climatéricas, que permitem 

o desenvolvimento de uma agricultura inovadora e potenciadora, simultaneamente, 

da segurança energética e da segurança alimentar do país. 

Quanto à energia solar o Alentejo tem um enorme potencial renovável, o maior 

potencial de energia solar da Europa. Além disso dispõe de muito espaço, condição 

essencial para as grandes centrais solares. 
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 Apoios públicos 

O Quadro de Referência Estratégico Nacional (QREN) ao assumir como grande 

desígnio estratégico a qualificação dos portugueses e das portuguesas, valorizando o 

conhecimento, a ciência, a tecnologia e a inovação, bem como a promoção de níveis 

elevados e sustentados de desenvolvimento económico e sociocultural e de 

qualificação territorial, num quadro de valorização da igualdade de oportunidades e, 

bem assim, do aumento da eficiência e qualidade das instituições públicas. 

Através das suas Agendas Operacionais Temáticas importantes apoios têm sido 

postos ao dispor das empresas, particularmente no que respeita à Formação, à 

Internacionalização, à Qualificação e Certificação. 

Mais, a Versão de Trabalho de 19.02.2014 de Portugal 2020 – Proposta de 

Programa Operacional da Competitividade e Internacionalização refere, “…Com base 

no diagnóstico realizado, pode‐se estruturar os principais constrangimentos à melhoria 

da competitividade da economia portuguesa e do desempenho das atividades 

produtoras de bens e serviços mais expostos à concorrência internacional, em torno 

de três grandes domínios de constrangimentos: i) o perfil de especialização produtiva, 

quer por insuficiente relevância das atividades produtoras de bens e serviços 

transacionáveis e internacionalizáveis, quer pela baixa intensidade de inovação, 

tecnologia e conhecimento do tecido produtivo; ii) as competências e estratégias das 

PME, decorrentes de fragilidades ao nível da qualificação de empregadores e 

empregados e da reduzida propensão para a adoção de estratégias de negócio mais 

sofisticadas; e iii) as condições de contexto à atividade empresarial, com destaque para 

as condições de financiamento das empresas, para os custos e tempos de transporte 

acrescidos dada a distância aos principais destinos de exportação e para os custos 

públicos de contexto resultantes do funcionamento da Administração Pública.” 

Acrescentando “…Não obstante os resultados alcançados na superação destes 

constrangimentos nos últimos anos, … é necessário persistir em políticas públicas 

ativas e focadas, alargando a base de efeitos e resultados...” e sintetizando os 

http://www.qren.pt/np4/663.html
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principais constrangimentos e desafios associados a estas 3 dimensões de que, entre 

muitos outros se realçam: 

 “Promover a internacionalização e a competitividade das atividades primárias, 

induzindo uma maior incorporação de valor acrescentado nacional e uma maior 

cooperação empresarial em matéria de produção, desenvolvimento tecnológico e 

comercialização em cadeias de atividades económicas mais qualificadas e melhor 

organizadas”; 

 “Continuar a apostar no alargamento da base exportadora, na diversificação dos 

mercados e na valorização da imagem de Portugal como produtor e exportador de 

conhecimento e inovação”; 

 “Aumentar a incorporação de fatores dinâmicos de competitividade na produção 

nacional;” 

 “Promover a capacitação das PME para o prosseguimento de estratégias de 

negócio mais avançadas”; 

 “Reforçar as ações de divulgação e disseminação de conhecimento visando a 

demonstração de boas práticas e a adoção de estratégias e práticas inovadoras”; 

 Reforçar a cooperação e a integração das PME em redes de conhecimento”; 

 “Promover a formação dos ativos em contexto empresarial para a reorganização 

e melhoria das capacidades de gestão das PME (adaptabilidade dos trabalhadores e 

das empresas)”; 

 “Desenvolver lógicas virtuosas de eficiência coletiva e de reforço da 

clusterização, visando a modernização e inovação das PME”; 

 “Estimular a consolidação do tecido empresarial, através de fusões, aquisições 

e/ou alianças estratégicas, reforçando os ganhos de massa crítica e partilhando 

riscos e custos nos esforços de promoção da internacionalização e da 

competitividade”. 

 

De forma resumida, constituem-se como principais OPORTUNIDADES: 
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 Recuperação económica à escala global, na União Europeia e nos Países da 

Área do Euro. 

 Ainda que tímidos e frágeis, a economia nacional apresenta recuperação nos 

seus principais indicadores. 

 Exportações nacionais de bens e serviços com comportamento positivo. 

 Porto de águas profundas de Sines e sua inserção no comércio mundial. 

 Aeroporto de Beja com aproveitamento para fins económicos, incluindo o 

potencial para indústrias aeronáuticas. 

 A centralidade de Évora e a sua condição de Património da Humanidade. 

 Presença em Évora do 3º maior construtor mundial de aviões, a Embraer e a 

criação de um centro de engenharia e tecnologia para o desenvolvimento de peças 

e estruturas em materiais compósitos. 

 Potencial de desenvolvimento de um polo industrial aeronáutico Évora/Beja. 

 Expansão significativa do regadio. 

 Modernização e crescimento do sector agroflorestal. 

 Expansão da área florestal. 

 Expansão do mercado das rochas ornamentais. 

 Crescente interesse por atividades de lazer e contacto com a natureza. 

 Património natural, histórico, cultural, gastronómico favorável à afirmação de 

produtos turísticos complementares. 

 Progressão do turismo na região: “O Alentejo está na moda”. 

 Vitivinicultura e olivicultura em crescendo de qualidade e sua vocação e 

capacidade exportadora. 

 Reconhecimento pela EU da importância do meio rural. 

 Condições muito favoráveis à produção de energias alternativas e renováveis e 

utilização de rede de gás natural. 

 Participação em redes de Universidades, Cidades, Empresas e inovação. 

 Desenvolvimento das redes de telecomunicações e das tecnologias de 

informação. 

 Disponibilidade de instrumentos de planeamento e ordenamento do Território. 
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 Apoios públicos à Formação, Internacionalização, Qualificação e Certificação. 

AMEAÇAS 

Enquadramento  

 Economia Portuguesa 

 

Enfrentando ainda um vasto conjunto de desafios e defrontando-se com sérias 

e preocupantes ameaças, são ainda tímidos e frágeis os sinais de recuperação da 

economia nacional. 

 

 Exportações 

 

Analisando com maior detalhe os números disponibilizados pelo INE, há 

indicadores que lançam sinais de alerta que não podem nem devem ser ignorados, o 

mais importante dos quais é o facto de um único produto, exportado quase na 

totalidade por uma única empresa, ter sido responsável por mais de metade da taxa de 

crescimento das exportações registada em 2013. A venda de combustíveis refinado 

para o estrangeiro aumentou 31,7% face a 2012, fazendo deste produto o segundo 

mais vendido a seguir à maquinaria e ultrapassando o sector automóvel, cujas vendas 

para o exterior caíram 5% 

 

 Porto de águas profundas de Sines 

 

o A propósito das expectativas criadas pelo alargamento do Canal do 

Panamá, devemos ter presente que, o mesmo só permitirá acolher 

navios porta contentores de capacidade máxima até 12.000 TEU’s, 

podendo acontecer que, fruto do desenvolvimento da frota mundial de 

contentores, cada vez sejam mais os navios de capacidade acima desta, 

que escalarão Sines, no futuro. Ou mesmo, verificar outras premissas 

associadas ao comércio mundial e às suas tendências, mesmo o 
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benefício imediato que terá nas trocas com economias regionais 

americanas mas que só a médio/longo prazo sejam visíveis os benefícios 

trazidos a Sines e a mercados mais distantes, apoiados no chamado 

round of the world. Rota, esta, à volta do mundo feita com recurso a 

grandes navios, carregados como convém, pois resulta numa grande 

preocupação os 30% de custos associados a contentores vazios, 

suportados pelas linhas de navegação na sua conta de exploração. 

o Sendo uma real oportunidade, há muito trabalho a fazer, desde logo 

melhorar a competitividade associada a este tráfego, que será 

essencialmente de transhipment, permanecendo atentos ao que se 

passa noutros terminais congéneres já existentes (Valência, Algeciras, 

Tânger, Felixstowe) ou anunciados (Praia da Vitória/Açores), também de 

águas profundas, capazes de receber navios de última geração, 

nomeadamente os chamados Triple-E, com capacidade de 18.000 TEU’s. 

o A não esquecer a importância de se valorizar outros requisitos de 

competitividade, que vão muito além de ser “um porto de águas 

profundas”, pois os desenvolvimentos no tamanho e capacidade 

parecem não acompanhar a exigência de maior calado dos navios. (É 

boa nota, saber que este navio de 18.000 TEU’s necessita de uma 

profundidade de 14,5 m). 

o Não será de somenos recomendável que consiga o concurso de outras 

linhas de navegação numa estratégia de oferta diversificada, tão 

importante na formação dos preços, numa economia dinâmica e 

concorrencial. 

 

 Ligações rodoviárias IP8 e IP2 

O IP2 constitui o eixo de ligação Norte/Sul enquanto o IP8 seria uma via rápida 

que atravessaria transversalmente o Alentejo fazendo a ligação Sines, Ferreira do 

Alentejo, Beja, para no futuro se estender até Vila Verde de Ficalho e Rosal de la 

Frontera/Espanha. Este eixo rodoviário foi considerado de grande importância 
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estratégica para a promoção do desenvolvimento económico-social da região 

potenciando o efeito indutor que poderia ser proporcionado pelos três projetos 

estruturantes em curso na região - Porto de Sines, Aeroporto de Beja e Alqueva e 

porque a autoestrada de Lisboa ao Algarve tem acesso a aproximadamente 50 km de 

Beja, sendo que esta deveria ser realizada em autoestrada ou então ser feita uma 

melhoria da rodovia. 

Acontece que, estas infraestruturas rodoviárias têm os seus trabalhos 

interrompidos e sem qualquer calendário quanto ao seu recomeço, se tal se vier a 

concretizar 

 Empreendimento de Fins Múltiplos de Alqueva 

 

Para além de projetos turísticos a que, em tempo, foi atribuída a classificação 

PIN, estão em stand-by ou foram mesmo abandonados, continuam na ordem do dia as 

questões ambientais e de sustentabilidade. 

Segundo o Jornal Arquitectos, número 248, Set/Dez 2013, “…Hoje, a viagem 

aos resorts do Alqueva é uma experiência inquietante. Há um futuro prometido do 

qual, paradoxalmente, parece termos conseguido escapar (à custa da crise financeira), 

e são mais as dúvidas do que as certezas. Só ao desenhar o mapa dos resorts-fantasma 

programados para povoar o território do Alqueva, e ao sistematizar informação 

quantitativa, é que se tem a noção do que está em causa e se percebe o impacto que 

esta constelação de projetos aspira a ter na paisagem...” 

 

 Caia 

Em 2010, num quadro de reduções drásticas decorrente da crise financeira 

alguns dos investimentos previstos foram cancelados ou adiados, mantendo-se, no 

entanto, as intenções de localização de uma plataforma logística em Elvas (área total 

de 60 ha) na Herdade da Comenda (terreno público) e da linha do comboio de alta 

velocidade, com a estação de passageiros em Badajoz e de mercadorias em Elvas. Já a 
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euforia em torno da perspetiva dos investimentos locais nas atividades de logística e 

afins, aparentemente, esmoreceu. 

A plataforma logística de Badajoz é uma séria ameaça. Desconhecemos se 

ainda existe espaço para negociar o desenvolvimento de uma plataforma 

transfronteiriça internacional com ganhos mútuos. Esta solução apresentaria como 

principais vantagens o financiamento da União Europeia em condições mais favoráveis 

e a forte imagem de marca associada a uma plataforma internacional. 

 De forma resumida, constituem-se como principais AMEAÇAS: 

 Desertificação do meio rural e da região. 

 Perda de vitalidade do meio rural com a consequente perda de atrativos 

turísticos. 

 Descaracterização da imagem das cidades e aglomerados urbanos. 

 Custos elevados nas intervenções ambientais e na recuperação do património 

histórico edificado. 

 Agravamento dos níveis de acessibilidade nas áreas territoriais mais afastadas 

dos principais eixos rodoviários. 

 Envelhecimento da população residente. 

 Condições para a conflitualidade e instabilidade social. 

 Redução do consumo das empresas. 

 Retração do consumo privado. 

 Eventual aumento dos custos energéticos. 

 Eventual apreciação do Euro face ao Dólar. 

 Financiamento bancário e custos do financiamento. 

 Dinamismo económico da região Alentejo. 

 Eventual perda de competitividade de produções tradicionais, por exemplo o 

turismo. 
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PONTOS FORTES 

 O Alentejo encontra nos seus patrimónios, natural, cultural, histórico e 

gastronómico, na sua identidade e carácter e nos seus recursos endógenos as suas 

principais forças.  

 Património natural e cultural de importância mundial classificados e áreas 

protegidas. 

 Forte identidade cultural. 

 Localização geográfica privilegiada. 

 Acessos rodoviários ao exterior. 

 Razoável cobertura da rede viária principal. 

 Afirmação e níveis de desenvolvimento das cidades médias, Évora, Beja e 

Portalegre. 

 Elevada ligação da população residente à região, normalmente associada à 

grande riqueza das tradições. 

 Existência de instituições de ensino superior, tecnológicas e de investigação. 

 Existência de organizações de apoio técnico-empresarial. 

 Subsectores com produtos competitivos e de excelente qualidade – vinho, azeite, 

hortofrutícolas, moagem, queijo, enchidos de porco, derivados da cortiça e 

capacidade de desenvolvimento e de surgimento de novos produtos. 

 Significativo saber fazer na indústria extrativa de rochas ornamentais e na 

exploração de pirites. 

 Existência de espaços infraestruturados para atração de investimento produtivo 

e atividades logísticas. 

 Gestores de topo com experiência, qualificações e formação. 

 Crescente atenção pela função comercial e marketing. 

 Alguns subsectores com elevado investimento em equipamento de base 

produtiva, tecnológica e industrial. 

 Aumento do nível de mecanização. 

 Recurso a ações de formação para os Colaboradores. 



          
 

Diagnóstico Empresarial  Pág. 71 

 Em alguns casos (poucos ainda), recurso a empresas especializadas em imagem, 

comunicação e estudos de mercado. 

 Alguma promoção, interna e externa. 

 Algumas empresas com experiência em exportação. 

 Algum controlo de gestão, análises financeiras e estudos evolutivos dos 

balanços e demonstrações de resultados. 

PONTOS FRACOS 

 As principais fragilidades do Alentejo, invariavelmente, estão associadas à 

interioridade de uma parte significativa do seu território, ao envelhecimento da sua 

população e à desertificação do seu território, ao seu fraco dinamismo económico e à 

produtividade. 

 Dicotomia entre as condições proporcionadas pelos IP e IC e as vias de nível 

intermédio. 

 Falta de plataformas intermodais. 

 Despovoamento e abandono de algumas áreas rurais. 

 Insuficiência de equipamentos de acesso à cultura e fruição de tempos livres. 

 Condições edafo-climáticas limitativas de determinadas práticas agrícolas. 

 Ainda insuficiente aposta na diversificação e na multifuncionalidade da 

agricultura e no aproveitamento das condições de paisagem e qualidade ambiental. 

 Alguns sistemas produtivos, muito sensíveis às medidas de políticas agrícolas, 

internas e externas. 

 Ocupação florestal ainda abaixo do possível. 

 Carências na estruturação das fileiras agroflorestais. 

 Subutilização de parques e zonas industriais e outras estruturas e 

equipamentos tecnológicos. 

 Fragilidade do tecido industrial e ainda diminuta propensão para a inovação e 

internacionalização que sendo objetivos muitas vezes pronunciados, todavia não 

são acompanhados pelos compromissos respetivos. 
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 Alguma debilidade estrutural do tecido empresarial com impacto negativo na 

sua capacidade de modernização e afirmação competitiva. 

 Fraco nível de cooperação empresarial e inexistência de uma cultura de 

cooperação entre as empresas. 

 Insuficiente cooperação das atividades de I&D com o tecido empresarial. 

 Por vezes, recursos humanos pouco qualificados e envelhecidos. 

 Alguma dificuldade na articulação das estruturas de formação profissional com 

as empresas. 

 Escassez de massa crítica nos planos demográfico e económico; baixa dimensão 

empresarial. 

 Base económica regional ainda com fraca expressão de atividades ligadas a 

bens transacionáveis. 

 Recursos humanos disponíveis com alguma debilidade qualitativa. 

 Processo de decisão fortemente centralizado nos gestores de topo. 

 Níveis de comunicação interna abaixo de exigível. 

 Fraca importância atribuída à planificação para o desenvolvimento das 

atividades e sua orçamentação. 

 Quase total inexistência de plano estratégico formal. 

 Estratégias de comunicação e ferramentas de comunicação com o mercado. 

 Forte concentração no mercado nacional. 

 Nível de experiência nos processos de internacionalização abaixo do desejável. 

 Dependência de capitais alheios (sistemas de incentivos e banca) no 

financiamento dos investimentos. 

 Um número significativo de empresas não possui contabilidade analítica. 

 Um número significativo de empresas não possui ferramentas específicas de 

apoio à gestão e ao seu controlo. 
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ANÁLISE SWOT 

PROJETO ALENTEJO 2015 EXPORTAR + 

OPORTUNIDADES/AMEAÇAS 

 Logicamente, as oportunidades e as ameaças que se identificam para o Projeto 

ALENTEJO 2015 EXPORTAR +, estão totalmente alinhadas com as oportunidades e as 

ameaças identificadas para a Região Alentejo. 

 Porém, ainda que em fase de proposta, não se pode deixar de relevar alguns 

aspetos muito importantes do PORTUGAL 2020 – Proposta de Programa Operacional 

da Competitividade e Internacionalização, na sua versão de trabalho de 19 de 

Fevereiro de 2014, nomeadamente quando se refere e passamos a transcrever: 

“… 

 A programação do “Portugal 2020” foi estruturada tendo por base 4 domínios 

temáticos – Competitividade e Internacionalização, Inclusão Social e Emprego, Capital 

Humano, e Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos – e 2 domínios 

transversais – Reforma da Administração Pública e Territorialização das intervenções. 

O presente Programa Operacional (PO) reporta à prioridade temática 

“Competitividade e Internacionalização”, a qual será implementada conjuntamente e 

de forma coerente ao nível do PO Temático e dos PO Regionais. 

 A estratégia implícita neste domínio temático encontra‐se ancorada no 

compromisso político assumido na “Estratégia de Fomento Industrial para o 

Crescimento e Emprego 2014‐2020”, aprovado em Conselho de Ministros em 

novembro de 2013. Esta estratégia tem como objetivo agregador atingir um 

crescimento sustentável da economia portuguesa em torno dos 1,5% em 2015, criando 

condições para que este valor seja claramente superado em 2020, assente nos 

seguintes pressupostos e metas: 
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… 

 Exportação: orientar o crescimento das empresas portuguesas para os mercados 

externos e reforçar o nível de incorporação nacional nas exportações (aumentando 

para 45% o peso das exportações no PIB em 2015 e situando‐se acima dos 52% em 

2020). 

… 

 Neste contexto, os incentivos diretos ao investimento cofinanciados pelos 

fundos comunitários, bem como os apoios no domínio do capital de risco e outros 

instrumentos financeiros de apoio ao reforço de capital próprio e ao financiamento 

das empresas, deverão contribuir para o desenvolvimento de uma relação virtuosa 

entre o reforço de competências nas empresas (em particular, nas PME), a inovação 

(de produtos, processos, formas de organização e comercialização) e a 

internacionalização das atividades (em particular, das exportações). 

…” 

 Ora o Projeto ALENTEJO 2015 EXPORTAR +, na sua Memória Descritiva e Plano 

de Ação refere: 

 “…tem como objetivo central aumentar o número de empresas exportadoras e 

o volume de negócios internacional da região…” 

 “…Intervenção de base sectorial/fileira económica onde serão aplicados os 

princípios da Smart Specialization, nomeadamente a definição de uma 

estratégia de concentração e especialização empresarial assente numa visão 

global dos mercados e das cadeias de valor, para promover a 

internacionalização das PME da área de intervenção do projeto…” 

 “…procura posicionar-se como um canal para desenvolver oportunidades de 

internacionalização das empresas da região, e assim promovê-la no quadro 

global da contribuição para o desempenho externo da economia portuguesa…” 
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 É pois evidente haver consistência e consonância entre o Projeto ALENTEJO 2015 

EXPORTAR + e os apoios que poderão vir a ser disponibilizados pelo PORTUGAL 2020, 

ou seja, o que for desenhado e implementado nas empresas participantes através do 

Projeto ALENTEJO 2015 EXPORTAR +, poderá vir a ser desenvolvido e complementado 

no PORTUGAL 2020, se for caso disso e as empresas assim o entenderem. 

PONTOS FORTES/PONTOS FRACOS 

 No geral, constata-se, igualmente, a existência de alinhamento dos pontos fortes 

do Projeto ALENTEJO 2015 EXPORTAR + com os pontos fortes da Região Alentejo, 

havendo no entanto alguns aspetos a destacar e onde o Projeto pode capitalizar, 

sendo que, no que respeita aos pontos fracos, para além dos que se indicam para a 

Região Alentejo, haverá que evidenciar algumas outras fragilidades das empresas 

participantes no Projeto ALENTEJO 2015 EXPORTAR +. 

 Assim, da análise do perfil exportador das empresas do Projeto ALENTEJO 2015 

EXPORTAR + resulta, no que concerne aos pontos fortes: 

 Um terço das empresas participantes é de pequena e média dimensão. 

 A esmagadora maioria das empresas tem um início de atividade superior a 3 

anos. 

 Mais de 80% das empresas aderentes são sociedades por quotas ou sociedades 

anónimas. 

 Empresas com marca própria. 

 Múltiplos sectores de atividade, indústria e serviços, com predominância de 

empresas dos sectores do turismo e agroalimentar, sectores de atividade com 

indiscutível vocação exportadora. 

 A qualidade é identificada como o principal fator de competitividade 

empresarial, numa perspetiva de internacionalização. 

 Cerca de metade das empresas participantes têm alguma experiência, 

enquanto exportadoras. 
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 É notória a aposta na internacionalização para países pertencentes ao espaço 

europeu por questões de proximidade geográfica e/ou movimentos 

emigratórios. 

 Enquanto mercados alvo, verifica-se uma aposta em novos mercados de 

atuação, fora do espaço europeu. 

 E quanto aos seus pontos fracos: 

 O número de empresas aderentes ao projeto ALENTEJO 2015 EXPORTAR +, fica 

claramente abaixo da expectativa inicial. 

 A maioria das empresas aderentes, dois terços, são Microempresas, 

empregando apenas, em média, 3 colaboradores. 

 Apenas uma minoria tem a sua marca registada. 

 A importância da flexibilidade às exigências do cliente ou do mercado e o 

design do produto ou da embalagem são ainda identificados por um baixo 

número de empresas como fator de competitividade empresarial, numa 

perspetiva de internacionalização. 

 Mais de metade das empresas nunca exportou. 

 O mercado interno representa ainda, em média, dois terços do volume de 

negócios da totalidade das empresas aderentes ao Projeto. 

 É ainda significativo o número das empresas que não têm conhecimento dos 

Sistemas de Incentivo à Internacionalização vigentes, sendo igualmente 

reduzido o número das empresas que a eles já recorreram. 

 Uma das áreas operacionais com maior necessidade de melhoria está 

relacionada com os Recursos Humanos e a sua experiência em comércio 

internacional, assim como, o domínio de outros idiomas.   
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5 IDENTIFICAÇÃO E CARATERIZAÇÃO DAS FILEIRAS COM MAIOR 

POTENCIAL EXPORTADOR 
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5 Identificação e caraterização das fileiras com maior 

potencial exportador 

 As empresas analisadas no âmbito do Projeto ALENTEJO 2015 EXPORTAR + 

podem ser divididas por vários grandes grupos setoriais ou complementares entre si. 

Desta forma, foram consideradas empresas na área do Turismo, nomeadamente na 

Hotelaria e Restauração, empresas que produzem e/ou comercializam produtos 

alimentares de origem vegetal e de origem animal, empresas de vários setores 

industriais, da Construção Civil e Obras Públicas e empresas que prestam Serviços nas 

mais variadas áreas. 

O setor do Turismo, segundo dados do Banco de Portugal, é o maior exportador 

a nível nacional, representando cerca de 9,5 % do PIB, com um crescimento de cerca 

de 7,5% em 2013, ultrapassando os 9,2 mil milhões de euros em volume de 

exportações totais. 

 Segundo o Turismo do Alentejo, no seu Documento Estratégico Turismo do 

Alentejo 2014 – 2020, apesar de o Alentejo ser a 2ª área regional com menor 

capacidade de oferta de alojamento turístico, representando apenas 4,6% do total de 

oferta nacional, registou na última década um crescimento médio anual superior à 

média nacional (5,9% vs. 2,5%). Por outro lado, o Alentejo é a 3ª região que apresenta 

maior capacidade de oferta de alojamento TH e TER, representando 20% da oferta 

nacional e com um crescimento médio anual superior à média nacional (11,4% vs. 

7,5%). 

Os objetivos quantitativos para o setor do Turismo da Região são ambiciosos, 

isto é, pretende-se um crescimento de 27% de 2012 a 2020, do lado da oferta e a nível 

da procura, um incremento de 63% face a 2012 (de 1,1 milhões de dormidas para 1,9 

milhões de dormidas em 2020). 

A importância do setor do Turismo como prioridade nacional e regional, o 

Património natural, histórico, gastronómico e cultural de importância mundial do 
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Alentejo, e a sua localização geográfica privilegiada, com áreas classificadas e 

protegidas, fazem desta fileira um dos pilares estratégicos deste projeto. 

 O Setor Agrícola e a sua evolução nos últimos anos para um perfil mais 

competitivo, moderno e vocacionado para a qualidade e diferenciação dos seus 

produtos, assente numa perspetiva mais global e focado nas vendas para o exterior. 

Segundo dados compilados pela Agência para o investimento e Comércio Externo de 

Portugal (AICEP), mostram que nos últimos sete anos, produtos agrícolas registaram a 

maior subida a nível de exportação (108%). 

 O setor vinícola registou em 2013 um crescimento de 2,4%, para o valor de 724,7 

milhões de euros e pela primeira vez ultrapassa a marca dos 700 milhões €. Por outro 

lado, o Vinho é um dos produtos mais associados à atividade turística em Portugal, 

superando pela primeira vez a clássica imagem de destino de "Sol e Mar", mostra um 

inquérito realizado junto de uma centena de membros da Organização Mundial do 

Turismo (dados do Fórum Internacional do Turismo – FIT´ 2014). 

 O crescimento do setor Oleícola, em resultado do investimento privado e da 

opção estratégica nacional de apoio e promoção é uma evidência, demonstrada pelo 

facto de a produção ter praticamente quadruplicado desde 2000 até 2010, segundo os 

dados do Eurostat de 2012.  

 Mais de 60% de toda a produção nacional de azeite está no Alentejo.  

 Relativamente aos lacticínios portugueses, segundo dados publicados em 

Portugal Excecional – Estratégia de Internacionalização do Setor Agroalimentar (2012), 

dos 27 países da União Europeia, Portugal é o país que mais exporta queijos de 

elevado valor acrescentado para países terceiros. 

 Em resumo, a elevada qualidade e competitividade dos produtos agrícolas como 

o Vinho, o Azeite e os Queijos estão na base do seu cariz exportador. Por outro lado, 

estes produtos juntamente com as carnes/enchidos devem ser considerados para 
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comunicar internacionalmente Portugal como destino turístico, com uma gastronomia 

de classe mundial. 

 Após uma análise pormenorizada das empresas envolvidas no Projeto e dos 

setores acima designados, consideramos que as fileiras com maior representatividade 

e maior potencial de interdependência para atuação conjunta nos mercados externos 

são as seguintes: 

 - Fileira do Turismo: Hotelaria e Restauração; 

 - Fileira Agroalimentar: Produtos de origem vegetal; 

 - Fileira Agroalimentar: Produtos de origem animal. 

 Em seguida, vão ser analisadas as 3 fileiras individualmente para melhor 

evidência e perceção da correlação entre as empresas de cada fileira e os seus 

objetivos de internacionalização. De referir que as empresas mencionadas neste 

Relatório foram as que responderam ao questionário aplicado no âmbito do projeto 

ALENTEJO 2015 EXPORTAR +, no entanto os grupos de empresas constituintes de cada 

fileira não se encontra fechado, podendo sempre cada grupo ser aumentado com 

adesões de empresas que desenvolvam a sua atividade no âmbito das fileiras em 

questão e que se localizem na área de intervenção do projeto. 

5.1 Fileira Turismo – Hotelaria e Restauração 

 Na fileira do Turismo estão representadas empresas da Região do Alentejo nos 

ramos da Hotelaria, serviços associados e Restauração (cf. tabela 11).  
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Tabela 11 - Fileira Turismo: Hotelaria e Restauração 

Alentejo Marmoris Hotel & 
Spa 

Alojamento, spa e restauração Vila Viçosa 

Ana Carvalho Pereira Alojamento em espaço rural Campo Maior 

Com Alma Hotelaria e 
Turismo 

Hotel de Charme Évora 

Hotel Monte Filipe Hotelaria e restauração Alpalhão 

Hotel São João de Deus Hotelaria Portalegre 

JB Sociedade Imobiliária Alojamento e restauração Beja 

Mundo Salgueiro 
Produção de vinhos e alojamento em espaço 
rural 

Esperança 

Pensão Residencial Santa 
Bárbara 

Hotelaria e restauração Beja 

Quinta do Barrieiro 
Unipessoal 

Alojamento, residência de artistas e 
workshops artísticos. 

Marvão 

Serrano Mira Vinhos e enoturismo Estremoz 

Solar da Portela Hotelaria, Eventos, catering, restauração Almodôvar 

 No total das 11 empresas que atualmente constituem a fileira do Turismo – 

Hotelaria e Restauração, 7 empresas já têm clientes provenientes de outros países: 

Alentejo Marmoris Hotel & Spa, Com Alma Hotelaria e Turismo, Hotel São João de 

Deus, JB Sociedade Imobiliária, Pensão Residencial Santa Bárbara, Quinta do Barrieiro 

e Serrano Mira. Em termos de países de proveniência dos clientes destas empresas 

assumem maior destaque o Brasil, a China, a Alemanha, a Espanha e os EUA. 

 Relativamente aos países-alvo a considerar em futuras ações de 

marketing/comercial internacional, são apontados os mercados da Rússia e dos países 

escandinavos, nomeadamente a Dinamarca, Suécia, Finlândia e Noruega. 
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 Se considerarmos os principais canais de exportação pretendidos pelas empresas 

integrantes desta fileira, verificamos que o objetivo principal é identificar potenciais 

clientes e participar em feiras ou certames internacionais. 

 Uma análise dos fatores de maior competitividade permite-nos concluir que a 

Qualidade, a Localização, o Preço e o cumprimento dos prazos, estão no topo dos 

fatores apontados pelos empresários. Por outro lado, em termos de áreas com 

necessidade de melhoria, assumem particular destaque as seguintes: recursos 

humanos com experiência em comércio internacional, domínio de outras línguas e 

apoio jurídico/legal e fiscal. 

 Segundo o PENT (Plano Estratégico Nacional de Turismo), o desenvolvimento 

turístico do Alentejo deverá assentar nos produtos estratégicos com as seguintes 

designações: Touring Cultural e Paisagístico e Circuitos Turísticos; Turismo Natureza e 

Turismo Náutico; Gastronomia e Vinhos; Sol e Mar; Turismo Residencial e Resorts 

Integrados; Turismo de Saúde, City Break, Golfe e Turismo de Negócios. 

 Ao abrigo deste Programa são identificados alguns mercados externos que 

deverão ser alvo de intervenções promocionais.  

Em relação ao Alentejo podemos dividir os mercados-alvo em 3 categorias, ou 

seja, para além dos mercados de importância estratégica para o Alentejo – Espanha, 

Reino Unido, Alemanha e França, serão ainda abrangidos mercados em 

desenvolvimento, nomeadamente o Brasil, os países da Benelux (Bélgica, Países Baixos 

e Luxemburgo) e os mercados de diversificação como a Irlanda, Rússia, Dinamarca, 

Finlândia, Suécia, Suíça, Noruega, EUA, Canadá, Áustria, Dubai (Emiratos Árabes 

Unidos) e China. 

 Na nossa análise consideramos que o Brasil, a China, a Rússia, os EUA, a 

Escandinávia (Dinamarca, Suécia, Finlândia e Noruega), a Alemanha, o Reino Unido são 

os mercados-alvo a considerar na nossa abordagem às empresas, quer no alinhamento 

do Plano Estratégico, quer tendo em conta os mercados referidos pelas empresas. 
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Contudo esta terá que ser uma ação consertada com as empresas que constituem esta 

fileira no projeto. 
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5.2 Fileira Agroalimentar: Produtos de Origem Vegetal 

 Nesta fileira Agroalimentar estão representadas empresas nos ramos da 

Produção e Comercialização de produtos de origem vegetal da Região do Alentejo (cf. 

tabela 12), com particular destaque para os Vinhos e Azeites.  

Tabela 12 - Fileira Agroalimentar: Produtos de origem vegetal 

Albornoas Brancas Olivicultura – Azeite Beja 

Amaro Camões 
Vitivinicultura e comercialização de Vinho e 
Azeite 

Estremoz 

António Rodrigues Pereira 
Produção e transformação de produtos 
agrícolas - azeitona de conserva 

Vale de Seda 
Fronteira 

Apotheca Natura 
Comércio de produtos alimentares e 
dietéticos, saúde e consultas de nutrição 

Évora 

Cachola e Muacho 
Produção e comercialização de batatas fritas, 
frutos secos e azeitonas. 

Campo Maior 

Cactusextractus 
Produção e comercialização de óleo de 
sementes e polpa de figo da Índia. 

Évora 

Casa Agrícola Fernandes de 
Moura 

Vitivinicultura - Produção de Vinhos Monforte 

CEVRM 
Consultoria - Ervas aromáticas e mel MPB e 
óleos essenciais 

Almodôvar 

Chá-Bravo 
Produção e comercialização de plantas 
aromáticas e medicinais. 

Évora 

Cooperativa agrícola de 
Vidigueira 

Azeite Vidigueira 

Dimfarm Olivicultura - Azeite virgem extra Serpa 

Dourado Distribuição Vitivinicultura- Vinho e outras bebidas Évora 

Gonçalo Aires de Sá da 
Bandeira 

Vinhos Crato 

Herdade do Carvalhal Produção de Vinhos Urra 

Hugo Martins Alves dos Reis 
Produção e comercialização de plantas 
aromáticas e medicinais. 

Évora 
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Interguadiana - Comércio de 
produtos congelados 

Comércio de Produtos Alimentares - vinho Beja 

Melaria Flôr do Rosmaninho Apicultura - Mel 
S. Sebastião 
dos Carros 

Manuel Mendes Pereira Azeite 
Vale de Seda 
Fronteira 

Pais & Rebelo Comércio de Azeite DOP Norte Alentejano Cano 

Pimensor 
Produção e comercialização de 
temperos/molhos. 

Ponte de Sôr 

Policarpo & Varejão 
Comércio de produtos alimentares: 
biscoitos/licores/chocolates  

Évora 

Sabores Apurados 
Produção de Azeite e outros produtos 
alimentares 

Ponte de Sôr 

Sabores da Ponte 
Produção e comercialização de produtos 
tradicionais - licores, doces, mel, geleias. 

Ponte de Sôr 

Sabores Santa Clara - 
produtos tradicionais 

Produção e comercialização de rebuçados de 
ovo, licores, xaropes de refresco e bolachas. 

Portalegre 

Sociedade agrícola e 
vitivinícola Pereira 

Vinho e produção de azeitona 
Vale de Seda 
Fronteira 

Sociedade franco alentejana 
de bio-olivicultura 

Azeite, azeitona e vinho 
Courela do 
Zambujeiro 

Terrius - Agrupamento de 
produtores, CRL 

Comércio agroalimentar - Conservas de 
pimento, cogumelos e tomate 

Portagem 
Marvão 

Vale da Rosa - Sociedade 
Agrícola 

Comercialização de uvas de mesa 
Ferreira do 
Alentejo 

Vitorino Augusto Martins 
Comercialização de cafés - Café torrado a 
lenha 

Prado - 
Marvão 

  

 No total das 29 empresas que atualmente constituem a fileira Agroalimentar – 

produtos de origem vegetal, 16 empresas já têm clientes provenientes de outros 

países: Hugo Alves dos Reis (100%), Albornoas Brancas (50%), Interguadiana (37%), 

Sabores Apurados (35%), Vale da Rosa (30%), Cooperativa Agrícola de Vidigueira 

(28,5%), Gonçalo de Sá da Bandeira (20%), Policarpo & Varejão (15%), Manuel Mendes 

Pereira (10%), Herdade do Carvalhal (entre 5% a 10%), António Rodrigues Pereira (5%), 

Pimensor (4%), Vitorino Augusto Martins (com 2%) e Terrius (cerca de 1%). Se 

considerarmos os principais mercados com os quais trabalham estas empresas, 
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assume principal destaque o Luxemburgo, Suíça, Bélgica, Espanha, França, Brasil, 

Angola e África do Sul.  

Existe também por parte das empresas consideradas no relatório a intenção de 

cativar novos públicos, completamente distintos dos tradicionais, nomeadamente da 

China.  

 Se considerarmos os principais canais de exportação identificados pelas 

empresas desta fileira, a procura de potenciais clientes e a participação em feiras ou 

certames internacionais são os mais importantes. 

Uma análise das áreas de maior competitividade permite-nos concluir que a 

Qualidade, o Preço e a Flexibilidade são os fatores mais importantes. Em termos de 

áreas com necessidade de melhoria, assumem particular destaque as seguintes: 

recursos humanos com experiência em comércio internacional e domínio de outras 

línguas e apoio jurídico/legal e fiscal. 

 Com a Europa numa fase de retração do consumo de Vinho, os mercados fora da 

União Europeia são bastante apetecíveis. Segundo dados da Agrotec, em 2012 os 

Mercados fora da União Europeia, que são os maiores compradores de vinho do 

Alentejo, são os seguintes: Angola, Brasil, EUA, Canadá e China. Na lista de mercados 

de exportação para fora da União Europeia segue-se a Suíça, Rússia, Japão, Cabo 

Verde, Moçambique, Austrália, Suazilândia, Venezuela, Noruega e São Tomé e 

Príncipe, Singapura, Timor-Leste, México, Guiné-Bissau, Índia e Namíbia. 

 De acordo com a Comissão Vitivinícola da Região do Alentejo (CVRA), apesar de 

as exportações para o mercado chinês representarem 7,05% do total das vendas de 

vinhos do Alentejo (DOC Alentejo e Vinho Regional Alentejano) para fora da União 

Europeia, a China já representa o 4.º mercado externo para os vinhos do Alentejo, fora 

da União Europeia, com as exportações a aumentarem 170% nos últimos cinco anos. A 

China é um grande mercado, a sua população está a tomar mais contacto com o vinho 

e o poder de compra, sobretudo nos meios urbanos, é elevado. Por isso, é um país 

interessante e um mercado onde é fácil crescer. 
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 A posição de liderança de Angola deve-se ao fato de a economia estar a evoluir e 

de existir uma parte da população que já consome, com frequência, vinhos de 

qualidade, em especial o vinho tinto, tido como de grande qualidade e bastante 

apreciado neste país. Desta forma, consideramos que este deve continuar a ser um 

mercado prioritário, todavia devemos também considerar Moçambique em termos de 

posicionamento para um futuro próximo, dado o nível de crescimento económico 

registado nos últimos anos e as recentes descobertas de gás natural que têm 

impulsionado a economia moçambicana e atraído capital estrangeiro, nomeadamente 

do Brasil, da China e da Austrália. 

 Por fim consideramos o Brasil, o Reino Unido e os EUA como mercados de 

intervenção, tendo em conta as sinergias que pode haver com outros produtos 

alimentares e dada a tradição de exportação para estes mercados, segundo 

observação da ViniPortugal e da PortugalFoods. 

  A nível de exportação de azeite, Portugal concentra as suas exportações em 

dois mercados: Brasil e Espanha. Existem mercados em que Portugal está presente 

mas ainda sem grande expressão, nomeadamente a Alemanha, França, Itália, Reino 

Unido, Venezuela e EUA, e cuja presença importa consolidar.  

 No Reino Unido e nos EUA em particular, tendo em conta a experiência e a 

presença do setor dos vinhos nestes dois mercados, propõe-se que estes produtos 

sejam locomotivas dos azeites conseguindo-se sinergias entre os dois setores.  

 Por outro lado, existem oportunidades comerciais no Japão e na China, mercados 

onde o azeite é considerado um produto Premium, assente na Qualidade e na 

Autenticidade.  

 Em relação ao Brasil devemos continuar o enfoque neste mercado mas também 

identificar possibilidades de replicar o modelo de comercialização em novos mercados 

da América do Sul. 
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5.3 Fileira Agroalimentar: Produtos de Origem Animal 

 Na fileira Agroalimentar estão representadas empresas nos ramos da Produção e 

Comercialização de produtos de origem animal da Região do Alentejo (cf. tabela 13). 

Tabela 13 - Fileira Agroalimentar: Produtos de origem animal 

Fercarnes 
Fabricação e comércio de carnes regionais - 
enchidos diversos 

Évora 

Loja do Monte da Colónia Comércio de produtos gourmet e bio 
Vale de Seda 
Fronteira 

Mariana Martins Grilo 
Decoração e produtos alimentares regionais 
gourmet 

Ponte de Sôr 

Matsel - Matadouro regional 
do Alto Alentejo 

Abate e transformação de carne, em especial 
suíno 

Sousel 

Paladares Alentejanos 
Transformação e comercialização de enchidos 
de porco preto 

Vila Nova de 
São Bento 

Queijaria Charrua Lacticínios - produção de queijo de Serpa Castro Verde 

Salsicharia Alpalhoense Enchidos diversos Alpalhão 

Sel - Salsicharia Estremocense 
Indústria alimentar - Enchidos, frescos e 
congelados 

Estremoz 

Sociedade Industrial Herdade 
da Maia 

Indústria de Lacticínios - Queijos e enchidos Gafete 

Sotonisa - Sociedade de 
Lacticínios 

Agroalimentar - Queijos Tolosa 

 No total das 10 empresas que atualmente integram a fileira Agroalimentar - 

Produtos de origem animal, 5 empresas já têm clientes provenientes de outros países: 

Paladares Alentejanos, Salsicharia Alpalhoense, SEL – Salsicharia Estremocense, 

Sociedade Industrial Herdade da Maia e Loja do Monte da Colónia. Em termos de 

principais mercados com os quais trabalham assumem principal destaque Angola, 

França, Suíça, Moçambique e Alemanha.  
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 Quanto aos mercados-alvo das empresas do inquérito, a Alemanha e a França 

estão no topo da preferência. A Bélgica, Brasil, Luxemburgo e Reino Unido assumem-

se como novos mercados a explorar. 

 Se considerarmos os principais canais de exportação pretendidos pelas empresas 

integrantes desta fileira, verificamos que identificar potenciais clientes e participar em 

feiras ou certames internacionais são os mais indicados, à semelhança das outras 

fileiras consideradas anteriormente. 

A análise das áreas de maior competitividade permite-nos concluir que a 

qualidade e o preço estão no topo dos fatores apontados. Em termos de áreas com 

necessidade de melhoria, assumem particular destaque as seguintes: recursos 

humanos com experiência em comércio internacional e apoio jurídico/legal e fiscal, tal 

como nas outras fileiras.  

Segundo dados publicados em Portugal Excecional – Estratégia de 

Internacionalização do Setor Agroalimentar (2012), referentes aos principais mercados 

de destino dos lacticínios portugueses, Espanha assume um papel de líder (87%), 

sendo os restantes 13% ocupados por Angola, França e Países Baixos em todas as 

categorias de produtos, apenas com exceção da manteiga (França) e queijos (Angola). 

Para o queijo e requeijão, segundo dados deste estudo, será de referir o 

posicionamento da Rússia como mercado emergente ao nível das importações com um 

crescimento de 32%, mas também devemos considerar o Japão, Arábia Saudita e 

Grécia. A Região do Alentejo é rica em queijos com Denominação de Origem Protegida 

(DOP), alguns dos quais internacionalmente premiados.  

 Em conclusão, devemos consolidar a posição na Europa com apresentação de 

soluções inovadoras de aplicação juntamente com outros produtos alimentares, 

nomeadamente os vinhos, os azeites e os enchidos importantes na gastronomia 

nacional e no Turismo a nível regional e nacional.  

Notas: O Queijo de Nisa foi considerado, pela “Wine Spectator”, uma revista norte-americana 

de especialidade de Vinhos e agroalimentar, como um dos melhores do mundo. Este produto que 
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adquiriu a Denominação de Origem Protegida (DOP) e é exportado, em grande quantidade, para França, 

Luxemburgo, Dinamarca, Brasil, Japão e Estados Unidos da América. Uma especialidade dos concelhos 

de Nisa, Crato, Castelo de Vide, Marvão, Portalegre, Monforte, Arronches e Alter do Chão.  

O Queijo de Serpa, único queijo Português pertencente ao movimento Slow-Food (associação 

internacional fundada em 1986, com o objetivo de promover uma maior apreciação da comida, 

melhorar a qualidade das refeições e uma produção que valorize o produto, o produtor e o meio 

ambiente).  

 Segundo dados do Estudo Portugal Excecional – Estratégia de Internacionalização 

do Setor Agroalimentar (2012), os principais mercados de destinos das várias 

categorias da Indústria das Carnes são Angola e Espanha, líderes de importação destes 

produtos portugueses. 

 Na categoria de carnes de suíno, Espanha e Angola representam, em conjunto, 

49% das importações portuguesas, seguidas de Hong Kong, Reino Unido, Rússia e 

Polónia. No caso do toucinho, Espanha e Polónia representam um total de 88% de 

importações deste produto. O mercado de carnes das aves é diversificado, 

destacando-se Espanha, Angola, França e Jordânia. 

 Apesar da importância de Portugal reforçar a sua presença nos países 

europeus (Espanha, Reino Unido, França e Polónia, mercados onde os 

constrangimentos sanitários não se colocam), devemos também definir como 

mercados prioritários Angola, a Rússia e a China.  
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6 PLANO OPERACIONAL 
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6 Plano operacional 

Este projeto carateriza-se por atividades sequenciais, com exceção dos 

Gabinetes de apoio à internacionalização os quais se desenvolvem durante todo o 

período de implementação. 

A atividade “Ações de Sensibilização e informação do projeto e levantamento 

diagnóstico do potencial exportador das empresas da Região” encontra-se concluída, 

tendo sido realizados os 9 workshops previstos de divulgação do projeto e de 

informação sobre a temática da internacionalização e realizado um conjunto de 

contatos individualizados com empresas para avaliação das capacidades e motivações 

para iniciarem ou reforçarem os seus processos de internacionalização avaliando o seu 

potencial de exportação perspetivando um diagnóstico global do potencial de 

internacionalização do tecido empresarial.  

Este trabalho inicial de base territorial permitiu identificar um conjunto de 

empresas com potencial exportador visando a criação de grupos de trabalho 

interempresas intersectoriais, para consequentemente se aplicar uma metodologia de 

intervenção baseada na organização das mesmas para a abordagem aos mercados 

internacionais.  

Apesar do Relatório Diagnóstico ter identificado as 3 fileiras/setores com maior 

potencial de exportação no Alentejo: Agroalimentar vegetal, Agroalimentar animal e 

Turismo, serão constituídos grupos de trabalho intersectoriais para a abordagem aos 

mercados externos de acordo com estratégias coletivas a definir com esses mesmos 

grupos de trabalho.  

Paralelamente, serão identificadas oportunidades de mercado para esses 

grupos de trabalho, dando origem a fichas de oportunidades de mercado. As fichas de 

oportunidade de mercado a construir deverão responder de forma simples e objetiva a 

6 questões centrais:  

- (Qual o(s) produto(s) (o quê); 
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- Qual a estratégia de internacionalização (como); 

- Qual o canal (como); 

- Quais as empresas potenciais exportadoras (quem); 

- Quais os potenciais importadores externos (quem); 

- Qual o potencial de exportação (porquê), incluindo informações úteis em 

torno destes mercados.  

Seguidamente, serão desenvolvidas as iniciativas comerciais necessárias para 

que os grupos de trabalho possam beneficiar das oportunidades de mercado 

identificadas, proporcionado um conjunto de reuniões/contatos exploratórios 

internacionais. 

O grande objetivo consiste na constituição de redes de cooperação para a 

exportação as quais permitam responder às reais oportunidades de mercado 

identificadas sendo traçado um plano de ação para cada uma das redes, sendo que a 

gestão incide essencialmente sobre as oportunidades de mercado.  

Complementarmente, e com caráter transversal às atividades descritas foram 

criados Gabinetes de Apoio à Internacionalização de Empresas em cada uma das AEs 

envolvidas no presente projeto. Estas estruturas funcionam como núcleos de 

competências técnicas e pivots de informação e cooperação empresarial, associativa e 

institucional, nos domínios relacionados com as atividades de identificação de 

oportunidades, e prospeção e abordagem aos mercados internacionais.  

A comunicação e divulgação do projeto, inclui a operacionalização de um plano 

de comunicação, a criação de subsites com conteúdos específicos sobre 

internacionalização nos sites de cada associação parceira e a realização de um 

seminário de encerramento com a apresentação dos resultados do projeto, que 

contribuirá para a ampla publicitação do projeto e da temática da internacionalização. 

Assim, temos o seguinte plano de atividades e cronograma: 
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Tabela 14 – Cronograma 

 

Workshops territorialmente desconcentrados (3 por 

distrito)

Aplicação de Inquéritos às empresas com vista à 

pré-avaliação do Potencial Exportador das 

Empresas 

2. Identificar sectores/fileiras 

económicos com maior 

potencial de 

internacionalização (smart 

specialization)

Avaliação do potencial exportador do 

território

Relatório Diagnóstico Integrado do potencial 

exportador do Território 

3. Dinamizar acções de 

colaboração sectoriais para a 

internacionalização

Criação e Animação de grupos de 

colaboração sectoriais / fi leiras 

económicas

Criação e animação de grupos de trabalho 

intersectoriais 

Criação de Fichas de Identificação de 

oportunidades de mercado

Reuniões de validação das oportunidades 

identificadas com actores chave nos mercados-alvo 

(AICEP, Embaixadas, Consulados, Câmaras de 

Comércio, Importadores/Distribuidores, etc.)

Acções exploratórias em mercados-alvo 

internacionais
Reuniões e contactos exploratórios internacionais

Focus Groups Sectoriais (Smart Specialization)

Apoio à Implementação dos Planos de Acção

Apoio na identificação de formas de financiamento 

dos planos de acção

Criação e dinamização do Site do Projecto para 

comunicação  das actividades e  resultados do 

projecto 

Concepção e produção de materiais de Divulgação e 

Promoção do Projecto

Divulgação do projecto via comunicação social

Sessão Final do Projecto Seminário Final de Disseminação de Resultados

Gestão e Acompanhamento do Projecto Coordenadores dos AER's para o Projecto

E. Criação de Gabinetes de 

Apoio à Internacionalização, 

Gestão e Acompanhamento 

do Projecto

7. Criar Gabinetes de Apoio à 

Internacionalização e 

assegurar a adequada gestão 

e acompanhamento do 

projecto

Criação de Gabinetes de Apoio à 

Internacionalização (Nucleos de 

Competências em cada AE)

3 GAI´s

Relatório - Plano de Acção por grupo de trabalho

Implementação dos Planos de Acção para 

a Internacionalização dos sectores 

económicos/fileiras prioritários

D. Comunicação e divulgação

6. Dar a conhecer os 

objectivos, actividades e 

resultados do projecto

Plano de Comunicação / Disseminação 

dos Resultados

B. Definição de Mercados 

Alvo e Desenvolvimento 

Exploratório Internacional

4. Identificar e caracterizar 

mercados internacionais de 

destino para os sectores 

económicos/fileiras 

prioritários

Definição de mercados-alvo

C. Planos de Acção para a 

Internacionalização de 

Sectores Económicos / 

Fileiras prioritárias

5. Criar e implementar 

programas de apoio aos 

sectores económicos / fileiras 

prioritárias

Elaboração de Planos de Acção para a 

Internacionalização dos sectores 

económicos/fileiras

A. Sessões de Informação 

para a Internacionalização e 

Identificação de Novas 

Empresas com Potencial 

Exportador

1. Realizar actividades de 

sensibilização e de 

informação do projecto, 

territorialmente 

desconcentradas, para 

identificação de empresas 

com potencial exportador

Acções de Sensibil ização e informação do 

projecto e levantamento diagnóstico do 

potencial exportador das empresas da 

Região

Plano Operacional | Alentejo 2015 Exportar +

COMPONENTES OBJECTIVOS ESPECÍFICOS ÁREAS DE INTERVENÇÃO ACTIVIDADES
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1. Realizar actividades de sensibilização e de 

informação do projecto, territorialmente 

desconcentradas, para identificação de empresas 

com potencial exportador

2. Identificar sectores / fileiras económicos com 

maior potencial de internacionalização (smart 

specialization)

3. Dinamizar acções de colaboração sectoriais para 

a internacionalização

4. Identificar e caracterizar mercados 

internacionais de destino para os sectores 

económicos / fileiras identificadas

5. Programa de apoio aos sectores económicos / 

fileiras prioritários

6. Plano de Comunicação do Projecto

7. Criação de Gabinetes de Apoio à 

Internacionalização

ag
o/

14

se
t/

14

ou
t/

14

no
v/

14

de
z/

14
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▪Jornal Público 

HTTP://WWW.PUBLICO.PT/ECONOMIA/NOTICIA/EMBRAER-CRIA-CENTRO-DE-ENGENHARIA-E-

TECNOLOGIA-EM-EVORA-1625663  
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HTTP://WWW.PUBLICO.PT/ECONOMIA/NOTICIA/MAU-TEMPO-FAZ-CAIR-PRODUCAO-DE-AZEITE-MAS-AS-

EXPORTACOES-DISPARAM-1584880 

▪Maria da Graça Carvalho 

HTTP://WWW.GRACACARVALHO.EU/ALENTEJO-PODE-LIDERAR-SOCIEDADE-DE-BAIXO-CARBONO-

A1152.Z62.HTM 

 

 

 

 

 



 

 

 

    

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NERBE – AEBAL 

Associação Empresarial do 
Baixo Alentejo e Litoral 

Rua Cidade de São Paulo 

Apartado 274 

7800-453 Beja 

 

NERE  

Núcleo Empresarial da 
Região do Alentejo 

Parque Industrial e 
Tecnológico de Évora 

Rua Circular Norte 

7005 - 841 Évora 

 

NERPOR  

Associação Empresarial da 
Região de Portalegre 

Parque de Feiras e 
Exposições de Portalegre 

Apartado 202 

7300 – 901 Portalegre 

 

 

 


