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Senhor Presidente da Câmara Municipal de Santarém, Dr. 

Ricardo Gonçalves,  

Senhora Presidente da Direção da NERSANT, Dra. Maria 

Salomé Rafael, 

Caro Pedro Ortigão Correia, meu colega na Administração da 

AICEP, 

Senhores Empresários, 

Distintas Entidades aqui presentes,  

Senhoras e Senhores, 

Bem-vindos à segunda etapa do Roadshow Portugal Global 

2016, hoje em Santarém. É com muito entusiasmo que 

registamos a participação de tantos empresários e 

empreendedores da região. 

“Cooperação e Coopetição – Chave para o sucesso nos 

Mercados Externos”. Este tema será transversal a todas as 

sessões do Roadshow Portugal Global 2016 e tem como 

objetivo transmitir que as empresas portuguesas, pela sua 



 

 
 
2 

dimensão, ganharão maior competitividade nos mercados 

externos se criarem sinergias e se tiverem uma oferta 

conjunta. Mesmo em casos de concorrência (daí a 

“coopetição”).  

A cooperação das empresas, complementares ou 

concorrentes, particularmente as PME, actuando 

coletivamente em redes, afigura-se cada vez mais como uma 

dimensão incontornável da resposta para os desafios da 

competição global. Pode propiciar condições para uma mais 

adequada inserção nos circuitos do comércio internacional e 

viabilizar inovações com grande potencial de criação de valor, 

geradas de forma mais rápida e com maior capacidade de 

projeção nos mercados. Um claro exemplo de sucesso desta 

estratégia é já bem conhecido de todos: o da 

internacionalização da Pêra Rocha para a Alemanha. A 

cooperação dos diversos concorrentes no mercado, ou seja, a 

estratégia de coopetição, permitiu a criação de uma oferta 

forte e de dimensão para abastecer o mercado alemão, o que 

se veio a revelar um enorme sucesso. 
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E aqui em Santarém consideramos que esta estratégia 

aplicada ao sector agroalimentar poderá trazer resultados 

muito significativos. Este é, aliás, o principal setor exportador 

da região e com um elevado potencial de crescimento dado o 

dinamismo que vem registando, assente na real capacidade 

das empresas que têm apostado na inovação de produtos 

tendo como objetivo reforçar a competitividade.  

E a maioria dos estudos estratégicos sobre o setor agro-

alimentar Português identifica a logística como um dos 

factores fundamentais no reforço da competitividade do 

setor, classificando-o como um MUST DO. Isto porque a 

procura e a evolução dos mercados tem exigido uma 

dramática adaptação da infraestrutura logística de forma a 

responder aos novos padrões de consumo e procura, que 

exigem maior proximidade, ciclos e tempos de entrega mais 

rápidos. No campo dos agro-alimentares, uma das áreas mais 

exigentes na evolução das redes de logística, privilegiam-se 

práticas e tecnologias que maximizem a execução e a 

performance, conseguidas quer pela cooperação dos 
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diferentes intervenientes na cadeia, quer pela partilha de 

dados. 

E no que se refere ao sector da logística, a Holanda, 7º 

principal importador de produtos portugueses, é claramente 

um dos principais players a nível mundial. Estas são duas 

claras  razões que explicam o crescente interesse das mais de 

2500 empresas portuguesas que exportam para este 

mercado e o facto de hoje ser aqui por nós abordado. 

Contudo, e apesar do forte desenvolvimento das relações 

económicas bilaterais registado nos últimos anos e da 

colaboração em muitas áreas, há ainda muitas oportunidades 

de cooperação entre as empresas portuguesas e holandesas 

em múltiplos setores como os bens alimentares e bebidas, 

vestuário, calçado e tecnologias de informação. Ao mesmo 

tempo, não podemos ignorar a proximidade geográfica e as 

relações económicas privilegiadas da Holanda com a 

Alemanha, seu principal parceiro comercial. 

Senhores Empresários, 



 

 
 
5 

A internacionalização da economia portuguesa é a razão que 

a todos aqui nos traz. Numa região exportadora e com um 

posicionamento global como é a região de Santarém, vimos 

aqui hoje debater as potencialidades existentes para 

incrementar ainda mais a já relevante internacionalização das 

empresas que aqui desenvolvem a sua atividade. 

E no que se refere à internacionalização das empresas de 

Santarém, quero partilhar com todos alguns números que 

nos deixam concluir que a margem de progressão ainda é 

grande: 

• as exportações da região de Santarém ascenderam em 

2015 a mais de 1.4 mil milhões de euros; 

• este valor representou cerca de 3% das exportações 

nacionais totais de bens e serviços; 

• e uma taxa de crescimento médio anual de 5.8% entre 

2011 e 2015; 
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• Cerca de 75% das exportações do Distrito destinam-se a 

países da União Europeia; 

• Veículos e outro material de transporte (19.3%), 

Alimentares (12.3%), Agrícolas (9.7%) e Metais Comuns 

(9.1%)  são os principais produtos exportados, 

representando cerca de 50% da totalidade de 

exportações de bens da região; 

• um resultado muito positivo do trabalho desenvolvido 

pelas 893 empresas portuguesas exportadoras aqui 

localizadas; 

Senhoras e Senhores, 

Nesta segunda etapa do Roadshow Portugal Global 2016, 

queremos promover a Cooperação e Coopetição no sector 

Agroalimentar junto das empresas de Santarém  

Com este objetivo em mente, serão apresentados case 

studies da cadeia logística do setor agro-alimentar e o 

mercado holandês que, como já referi, é um mercado 



 

 
 
7 

preponderante no panorama mundial da logística e com o 

qual o nosso relacionamento bilateral é muito relevante. 

Walther Ploos van Amstel, especialista holandês em logística, 

é nosso orador convidado e a quem eu desde já muito 

agradeço ter aceite o nosso convite para participar na sessão 

de hoje.  

Vem-nos falar sobre a necessidade de mais colaboração no 

planeamento e partilha de dados e de recursos na cadeia 

logística. Isto porque a mudança de comportamento do 

consumidor está a alterar as características do retalho e 

distribuição grossista holandeses e as exigências do mercado 

obrigam a uma maior rapidez nas cadeias de abastecimento, 

a uma estreita colaboração entre fornecedores, retalhistas e 

operadores logísticos, de forma a fazer face ao custo do 

serviço. 

Ainda sobre este tema teremos um debate a não perder com 

o Agrocluster do Ribatejo, a Foodintech, o Grupo Sugal, o 

Grupo Luís Simões, a Pelarigo & Filhos, a Terra Brava e o 
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Millennium BCP, entidades relevantes do sector 

Agroalimentar que irão discutir a importância das 

infraestruturas logísticas no sucesso da internacionalização 

das empresas do setor.  

O Seminário que decidimos realizar nesta sessão do 

Roadshow Portugal Global 2016 tem como tema a 

“Construção da Marca nos Agro-alimentares”, fator crítico 

para o sucesso no mercado global, altamente competitivo em 

que a oferta é grande e são as marcas que podem identificar 

e diferenciar. 

Será sobre esta temática que iremos falar, tendo como 

objetivo apresentar as ferramentas que permitem avaliar 

como a marca e a colaboração do design acrescentam valor 

aos produtos do setor agro-alimentar. 

E teremos também a presença do Dr. Miguel Porfírio, Diretor 

da AICEP na Holanda, que irá apresentar as oportunidades 

que o mercado holandês oferece às empresas portuguesas, 

nomeadamente no que se refere a novas oportunidades de 



 

 
 
9 

exportação. A sua vasta experiência nos mercados 

internacionais fazem deste mais um momento alto do dia. 

Aliás, não posso deixar de recomendar a todos os 

empresários com interesse neste mercado a marcarem 

rapidamente reunião com o Dr. Miguel Porfírio pois a 

experiência diz-nos que as sessões one-to-one que têm lugar 

no Roadshow Portugal Global se esgotam muito 

rapidamente... 

Senhoras e Senhores, 

O nosso objetivo com o Roadshow Portugal Global e a 

temática apresentada é estimular o crescente espírito de 

internacionalização dos empresários portugueses e apoiar as 

empresas nacionais no seu caminho para a consolidação nos 

mercados externos e, naturalmente, como não podia deixar 

de ser, reforçar as exportações e os processos de 

internacionalização das empresas da região de Santarém (isto 

é, das vossas empresas!). 
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Fazemos isso partilhando com todos a experiência dos que 

vivem diariamente as dificuldades de entrada nestes 

mercados, que sabem como as ultrapassar e a melhor forma 

de as abordar. Queremos, com isto, estimular mais 

empresários portugueses a internacionalizarem-se, a 

correrem riscos e a aspirar a vencer neste mundo global e 

altamente competitivo.  

Que não haja dúvidas: empresários mais bem preparados 

têm uma maior probabilidade de sucesso neste mercado 

global, altamente competitivo e em que apenas os melhores 

conseguem manter-se ativos.  

Senhoras e Senhores, 

Eu estou optimista para o futuro das nossas empresas, para o 

futuro do nosso país, para o futuro de todos nós. 

Mas para isso, e apesar dos resultados muito positivos já 

alcançados, não podemos baixar os braços. Temos de 

continuar a trabalhar para consolidarmos a nossa atuação 

nos países onde já estamos presentes e para encontrar 
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oportunidades de negócio em novos mercados. Para tornar 

sustentável o nosso desenvolvimento é preciso continuar a 

ampliar a internacionalização – e muito, apesar do sucesso 

dos últimos anos.  

Esta é uma missão da AICEP e é para isso que aqui estamos 

convosco. Tal como é para isso que estamos a ampliar a 

nossa presença em mais mercados, com o objectivo de 

cobrirmos 66 mercados até ao final de 2016, o que compara 

com os 53 do início de 2015. Este objetivo está já cumprido 

na sua maior parte, o que irá permitir acompanhar melhor as 

empresas portuguesas nos seus processos de 

internacionalização, uma função fundamental (core) da 

AICEP. 

Se me permitem, gostaria de terminar agradecendo a todos 

os que nos apoiaram na realização desta edição do Roadshow 

Portugal Global, nomeadamente, a Câmara Municipal de 

Santarém, à NERSANT, ao Instituto Politécnico de Santarém, a 

todos os oradores convidados, ao Banco Milleninum bcp, às 

nossas empresas testemunho. Também, claro, ao nosso 
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parceiro de media, ao longo destas iniciativas, o Jornal de 

Negócios. E à fantástica equipa da AICEP, responsável por 

concretizar todas estas edições do Roadshow. Sem todos Vós, 

nada disto teria sido possível!... 

É também devido um especial agradecimento e uma 

mensagem a todos os empresários que estão aqui hoje 

presentes: a AICEP está muito empenhada em Vos apoiar e 

ajudar na internacionalização das Vossas empresas. O Vosso 

sucesso é o sucesso do País, é o nosso sucesso. 

Em tudo o que pudermos ajudar, contem connosco. 

Espero que este dia seja muito proveitoso para todos!... 

Muito obrigado pela vossa atenção.  


