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Roadshow Portugal Global debate em Santarém desafios do 

setor agroalimentar 

 

Lisboa, 30 de março de 2016. A AICEP leva a Santarém o Roadshow Portugal Global, no 

próximo dia 6 de abril, com o objetivo de preparar o setor agroalimentar para os 

desafios da internacionalização.  

Especialistas internacionais e nacionais explicam a uma plateia de empresas do distrito 

de Santarém como a cooperação pode aumentar o seu potencial de sucesso nos 

Mercados Externos. Essa cooperação é especialmente relevante no caso de pequenas 

empresas ou empresas no processo inicial de internacionalização. 

Walther Ploos van Amstel, professor de City Logistics e Tecnologia Urbana na 

Universidade de Amesterdão, explica como o setor agroalimentar pode aumentar a 

sua competitividade através da colaboração, planeamento e partilha de dados e 

recursos na cadeia logística. O Grupo Luís Simões, o Grupo Sugal e a FoodinTech, entre 

outras empresas convidadas, trazem ao debate uma dimensão prática à procura de 

qualidade e eficiência na cadeia logística agroalimentar, essencial à sua 

competitividade internacional. 

Igualmente prática é a abordagem que o seminário “Construção da Marca nos 

Agroalimentares” traz a este Roadshow avaliando o valor que uma Marca e o Design 

acrescentam aos produtos do setor agroalimentar, analisando um caso especifico onde 

uma Marca acrescentou valor aos produtos agrícolas de uma empresa. 

O diretor da AICEP na Holanda, Miguel Porfírio, desloca-se também a Portugal para 

apresentar as oportunidades de crescimento que o mercado holandês oferece ao setor 

agroalimentar português. 
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O Roadshow Portugal Global é dedicado, este ano, ao tema “Cooperação e Coopetição 

– chave para o sucesso nos Mercados Externos”. Uma abordagem estratégica que a 

AICEP ilustra com a promoção de sessões de networking entre as empresas durante 

este evento. 

Esta digressão pelo país é uma iniciativa de proximidade onde a AICEP leva 

conhecimento sobre Mercados Externos às regiões onde estão instaladas as empresas, 

estimulando ou aprofundando os seus processos de internacionalização. 

O Roadshow Portugal Global vai na sua segunda edição depois de uma bem-sucedida 

digressão a 12 regiões em 2014/2015 em que mobilizou 1400 participantes e 200 

oradores nacionais e internacionais. 

 

Informações adicionais: Roadshow Portugal Global em Santarém 
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