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Resumo

Atualmente, a sociedade tem vindo a valorizar o agronegócio, quer na sua 
dimensão económica global, quer na sua importância geoestratégica.
O agronegócio, num espaço geográfico tão vasto como o da Comunidade 
dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), assume necessariamente 
características bastante variadas, dada a sua diversidade em termos 
económicos, culturais, sociais e agroclimáticos. Esta diversidade estimula 
assim, o surgimento de oportunidades de investimento e de criação de valor 
em diversos níveis no espaço lusófono. 
Neste contexto, no âmbito do Projeto de Internacionalização Agronegócio 
CPLP 2015/2016, a CAL, procurou sempre duma forma inovadora, 
proporcionar a 29 empresas ligadas ao agronegócio, a participação em 
11  missões empresariais, 2 feiras, seminários, workshops, entre outras 
atividades, as quais decorreram entre julho de 2015 a dezembro de 2016. 
Importa referir, tendo em consideração as eventuais oportunidades nos 
países lusófonos no agronegócio, que foram identificadas as seguintes fileiras 
como sendo prioritárias: carnes transformadas, laticínios (em especial os 
queijos), azeite, hortofrutícolas, vinhos, panificação, rações e maquinarias agrícolas.

Proporcionou-se às comitivas empresariais participantes, o contacto 
com cerca de: 

150 110 40

Entidades privadas Entidades institucionais Entidades associativas 

Os programas das missões envolveram entidades privadas ligadas
ao setor empresarial, entidades governativas, institucionais e associativas 
de 8 países da CPLP – Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau,
Guiné Equatorial, Moçambique, Portugal e São Tomé e Príncipe. 

Esta foi uma iniciativa co-financiada pela União Europeia através
do Portugal2020 e Compete2020.
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29

Empresas
participantes

8

Países
da CPLP

12

Seminários-con-
tact em território

internacional

13

211

Ações

Feiras
internacionais

Missões
empresariais

Em cada missão empresarial, a comitiva empresarial participante beneficiou da network única
que a CAL dispõe no espaço lusófono, através da presença ativa e permanente das suas delegações 
e entidades parceiras.

As atividades desenvolvidas ao longo do projeto 
de internacionalização proporcionaram às 
empresas participantes o contacto transversal 
com os mercados lusófonos, promovendo-se 
a qualificação e a internacionalização das 
empresas portuguesas, bem como o respetivo 
estabelecimento de parcerias. 

De acordo com os resultados obtidos, verificou-se 
que a grande maioria das empresas participantes 
possui capacidade para serem bem-sucedidas
nos mercados lusófonos. 



Enquadramento

Nos últimos anos, o setor agroalimentar em Portugal tem vindo a ser 
um foco de atenção, quer por parte do setor privado, quer por parte da 
banca, bem como dos sucessivos governos, que o consideram como uma 
alavanca da economia nacional, dada a sua importância estratégica. Este 
ambiente propício tem estimulado a qualificação, a internacionalização 
e o empreendedorismo com a entrada no setor de novos empresários 
com projetos inovadores. É notória a preocupação das empresas do setor 
agroalimentar, ao adicionarem elementos de diferenciação a produtos 
agroalimentares, criando alianças virtuosas entre as matérias-primas, 
produtos, marcas, design, capazes de gerar ou reforçar, a notoriedade dos 
produtos portugueses num mundo ferozmente competitivo. 

De acordo com o Gabinete de Planeamento, 
Política e Administração Local (GPP) do Ministério
da Agricultura e Mar, em 2012 o setor 
agroalimentar representava 4,1% do PIB, 12% 
do emprego, 8,4% das exportações e 14,4% das 
importações (GPP, 2013). Este, é assim, duma 
forma crescente, um setor que se constitui como 
decisivo para a competitividade da economia 
portuguesa, registando-se em 2013, um crescimento 
médio das exportações de 7,9%, claramente 
superior à taxa de crescimento médio anual das 
exportações de bens, que se cifrou em 3,4%.

Dentro das fileiras identificadas, destaque para a indústria alimentar
e das bebidas que representa 20% do volume de negócios das indústrias 
nacionais, sendo constituída por 10.500 empresas, maioritariamente de 
pequena e média dimensão (INE, 2015). É a indústria, que em Portugal gera 
maior volume de negócios das indústrias transformadoras, cerca de 14 mil 
milhões de euros. Segundo dados da Federação das Indústrias Portuguesas 
Agroalimentares (FIPA), em 2012, 80,43% das empresas do setor, possuíam 
menos de 10 colaboradores, sendo que as empresas com um número 
superior a 250, representavam somente 0,32%, considerando o universo
de 10 485 empresas. Em relação à distribuição de emprego, a FIPA
menciona que 21,36% dos ativos estão nas empresas de menor dimensão 
(até 9 colaboradores), contribuindo com 9.99% para o valor acrescentado 
bruto e com a representação de 8,45% do volume de negócios.

"Em 2012 o setor 
agroalimentar 

representava 4,1% 
do PIB, 12% do 

emprego, 8,4% das 
exportações e 14,4% 

das importações
(GPP, 2013)"
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Recentemente, e no que respeita à aposta 
das empresas que operam com produtos 
do setor,  verifica-se que a abordagem de 
internacionalização mudou substancialmente, 
principalmente, com o aumento cada vez 
mais acentuado da importância colocada na 
exportação. A nível nacional, as fileiras agrícolas, 
das pescas e das agroindústrias têm vindo
a registar, segundo dados do INE, desde 2005, 
uma excelente dinâmica na produção, servindo 
como fomento  para um expressivo aumento 
das exportações, com uma taxa média anual de 
crescimento de 12%, o dobro do crescimento 
das exportações do conjunto da economia 
portuguesa (bens transacionáveis). De acordo 
com as previsões da Federação das Industriais 
Agroalimentares, em 2020, o setor agroalimentar 
deverá manter uma rota positiva, no sentido de 
garantir a autossuficiência do país. 

Embora o setor do agronegócio esteja muito 
direcionado para o mercado interno, para alguns 
países que integram a União Europeia e para 
as comunidades portuguesas espalhadas pelo 
mundo, o agronegócio português regista 
excelentes oportunidades para diversificar os 
destinos de exportação, pelo que num espaço 
geográfico tão vasto como da Comunidade dos 
Países de Língua Portuguesa (CPLP), assume 
necessariamente características bastante 
variadas, dada a sua diversidade em termos 
económicos, culturais, sociais e agroclimáticos. 

Os países da CPLP procuram nas empresas portuguesas tecnologia, equipamentos e know-how,
e o desenvolvimento de parcerias comerciais e de investimento. Os produtos mais comercializados 
são cervejas, vinhos, refrigerantes, sumos de fruta, carnes transformadas, azeite, produtos de padaria, 
pastelaria, bolachas, papas, laticínios, bacalhau, frutos, cortiça, entre outros. Estes, são países parceiros 
de Portugal com economias emergentes e que valorizam as marcas portuguesas.
O setor agroalimentar torna-se estratégico e prioritário para a CPLP, existindo muitas oportunidades 
que merecem ser discutidas e evidenciadas. 



Enquadramento

Desde o início do século verificou-se um crescimento populacional muito 
expressivo dos países lusófonos, com registos nalguns países em variações 
no crescimento populacional acima dos 50%. A este dado, há ainda que ter 
em consideração o aumento da esperança de vida, muito em especial em 
Angola e Moçambique, cujas taxas de variação superam os 40% entre 2000
a 2015 (Banco Mundial, 2017). Na vertente demográfica, uma nota ainda
não menos importante para a idade média da população, a qual à exceção
do Brasil (31 anos) e Portugal (42 anos) – ronda em média os 18 a 19 anos. 
Este enquadramento demográfico justifica por si só, e no futuro, fortes 
mudanças no que respeita às necessidades das populações, muito em 
especial no setor agroalimentar.

Segundo dados do Centro de Comércio 
Internacional (ITC – International Trade Center) 
referentes a 2015, Portugal tem ainda um peso 
relativo nas trocas comerciais no agronegócio, 
havendo um grande potencial de crescimento: 
São Tomé e Príncipe 60%; Cabo Verde 40%; 
Guiné-Bissau 19%; Angola 18%; Moçambique 6%; 
Brasil 1%; Timor-Leste 1% e Guiné Equatorial 1%. 
Entre 2011 e 2015, segundo dados do GPP, 
Portugal, em termos do total de produtos 
transacionados para a CPLP, exportou 4081 
milhões de euros, do qual o valor das exportações 
relativas aos produtos agrícolas, agroalimentares 
e de florestas para estes países correspondeu 
a 29,9%, ou seja, 1.222 milhões de euros, 
representando um peso de 29,9% em relação 
ao total das exportações. Relativamente às 
importações oriundas da CPLP, Portugal importou 
um total de 3044 milhões de euros, onde 14,9% 
corresponde a um montante de 453 milhões de 
euros de produtos agrícolas, agroalimentares
e de florestas importados. 

Nas estimativas de crescimento das PME agroindustriais, os mercados 
dos PALOP são os que apresentam maiores expetativas. Até 2020, as PME 
portuguesas agroalimentares esperam crescer 62% nestes mercados. 

" Potencial de 
crescimento:

São Tomé e Príncipe 
60%; Cabo Verde 

40%; Guiné-Bissau 
19%; Angola 18%; 

Moçambique 6%; 
Brasil 2%;

Guiné Equatorial 1%; 
Timor-Leste 1%." 
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São Tomé e Príncipe
Total importações: 45 M€

59,9%

40,1%

Cabo Verde: 
Total de importações: 192 M€

39,5%

60,5%

Angola
Total de importações: 5 061 M€

17,7%

82,3%

Guiné-Bissau
Total de importações 105 M€

19,0%

81,0%

Guiné Equatorial
Total de importações: 365 M€

0,6%

99,4%

Timor-Leste
Total de importações: 185 M€

1,3%

98,7%

Brasil
Total de importações: 23 953 M€

1,4%

98,6%

Moçambique:
Total de importações 1 185 M€

5,6%

94,4%

% Proveniente de Portugal % Proveniente do resto do mundo

Quota de Portugal nas importações do agronegócio nos paises lusofonos
Fonte: (ITC – International Trade Center) 2015
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Enquadramento

Os números anteriormente apresentados não deixam dúvidas quanto
à importância dos mercados lusófonos para o setor agroalimentar 
português, sendo absolutamente estruturante e estratégica a opção de 
continuar a apostar no reforço das inter-relações comerciais, contribuindo 
para o desenvolvimento das relações de cooperação empresarial entre
os seus parceiros lusófonos.

Os países da CPLP representam assim excelentes oportunidades de 
investimento para o agronegócio nacional, onde Portugal poderá ser um 
parceiro privilegiado no desenvolvimento do agronegócio destes países, 
estimulando a criação de relações mais estreitas entre empresários 
portugueses e os demais dos países membros da CPLP.

A CAL - Câmara Agrícola Lusófona, é uma 
associação empresarial sem fins lucrativos, 
que promove a divulgação do agronegócio, 
em território nacional e internacional, 
com particular ênfase nos países de língua 
portuguesa. Desde a sua constituição, tem-se 
focado na internacionalização, na exportação
e na cooperação da agricultura nacional nos 
países da língua oficial portuguesa, procurando
a dinamização e o desenvolvimento dos
atuais e novos potenciais pólos de atuação no 
setor agro, com especial atenção no apoio às
suas empresas associadas.
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A CAL, é assim uma plataforma que permite 
às organizações e às empresas, estabelecerem 
parcerias para promover a internacionalização,
a inovação e o empreendedorismo, pretendendo 
através do Programa de Internacionalização do 
Agronegócio CAL 2015/2016, apoiar e reforçar 
a internacionalização de PME do agronegócio. 
Foram assim identificadas as seguintes fileiras
da indústria agroalimentar nos países da CPLP, 
como sendo prioritárias: carnes transformadas, 
laticínios (em especial os queijos), azeite, 
hortofrutícolas, vinhos, panificação, rações
e maquinarias agrícolas.

Este é um programa cofinanciado pela União 
Europeia – Portugal2020 e Compete2020, 
que, por via de diversas ações, como missões 
empresariais e feiras internacionais nos países 
lusófonos, pretende desde logo potenciar, nas 
mais diversas formas, parcerias comerciais entre 
agentes económicos que partilham uma língua 
em comum, o português, com o objetivo final 
de potenciar e maximizar as exportações das 
empresas portuguesas. Durante as diversas 
iniciativas, as empresas participantes beneficiam 
da rede de parceiros locais da CAL, o que 
reforça a competitividade, a nível internacional, 
proporcionando-lhes apoios únicos para a sua 
internacionalização.

No projeto estiveram abrangidos diversos países lusófonos:

Angola Brasil Cabo Verde Guiné-Bissau Guiné Equatorial

Moçambique São Tomé e Príncipe

De seguida, apresentam-se breves resumos referentes a estes países, focando-se nas regiões,
onde decorreram as ações do projeto.
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Angola

Angola apresenta-se como uma das maiores potências do Continente 
Africano, em termos agrícolas, dadas as excelentes condições naturais 
existentes, tais como: a fertilidade dos solos, o clima e a topografia, que
são propícios ao desenvolvimento e investimento do setor agrícola.
O setor agroalimentar é considerado como um dos principais setores 
estratégicos de crescimento económico angolano. Em 2014, Angola registou 
um aumento da taxa de crescimento aproximadamente de 4,5%, fator 
que, aliado ao crescimento económico registado desde o início do século, 
atraiu os empresários portugueses para a procura de novas oportunidades 
e consequentemente poderem dessa forma aumentar o volume de 
exportação  das suas empresas. 
"Em 2014, Angola registou um aumento da taxa de crescimento aproximadamente de 4,5%"

A missão empresarial realizada a Angola, realizada no início de dezembro 
de 2015, levou os empresários à Província de Huambo.

Oportunidades no Agronegócio em Angola

Oportunidades

Angola

Azeite

Vinho

Preparações
de Carne

Panificação e 
Farinhas

Maquinaria 
Agrícola

Cerveja
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A Província de Huambo tem registado nos últimos anos, consideráveis índices de dinamismo 
económico, com especial relevância para o setor privado. Outrora denominada de “Celeiro de Angola”, 
na Província de Huambo mais de 75% da população depende diretamente do setor agrícola, pelo que 
se torna essencial o investimento nesta atividade. Esta é uma das províncias com maior produção de 
cereais do país, com destaque para o milho, que ocupa mais de 53% da superfície agrícola cultivada 
na região. O clima temperado tropical, a riqueza hídrica e a fertilidade dos solos desta província, 
potenciam o grande desenvolvimento agrícola, agroindustrial e agronegócio, nomeadamente ao nível 
da produção de cereais, hortícolas, frutas e pecuária. A excecional centralização geográfica da Província 
de Huambo, que se insere no Planalto de Huila, aliada às boas vias de comunicação, caminhos de ferro
e acessibilidades rodoviárias, cria vastas oportunidades de investimento na produção agrícola
e na agroindústria nesta região, assegurando o escoamento logístico de produtos.
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Brasil

O Brasil é o maior país da lusofonia, sendo o maior e mais populoso país 
do Hemisfério Sul, onde o agronegócio é responsável pela integração de 
diversos setores económicos. Segundo dados fornecidos pelo Sistema 
FARSUL, o PIB relativo ao agronegócio neste estado, corresponde a 39,1% 
(2014), e 65% das exportações correspondem ao setor do agronegócio.

Rio Grande do Sul
localizado na Região Sul do Brasil, é um estado 
brasileiro que possui amplas redes hidrográficas. 
O setor agropecuário do Rio Grande do Sul
é o segundo mais importante do país. Em termos 
de participação do Rio Grande do Sul no país: 
suínos - 21,6%; gado - 5,6% e frango - 14,2%.

Oportunidades no Agronegócio no Estado Rio Grande do Sul 

Oportunidades

Estado Rio Grande do Sul

Azeite

Vinho

Frutas

"O setor agropecuário 
do Rio Grande do 

Sul é o segundo mais 
importante do país."

Conservas

Lacticínios

Preparações
de Carne
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A Expointer é uma feira agropecuária de destaque nacional e internacional, 
realizada no Parque de Exposições Assis Brasil, a 25 Km de Porto Alegre, 
capital do Rio Grande do Sul. É considerada a maior feira de exposição de 
animais da América Latina. A primeira edição ocorreu em 24 de fevereiro
de 1901. O evento na edição de 2014 teve aproximadamente meio milhão 
de visitantes. Contou com cerca de três mil expositores em 390 eventos, 
mais de quatro mil animais, representando mais de 150 raças e vendas 
superiores a 900 milhões de euros durante os 9 dias da feira.

"Contou com cerca de três mil 
expositores em 390 eventos"



16      17

Brasil

Estado de Minas Gerais
Situando-se no espaço físico entre os Estados de Bahia, Espírito Santo,
Rio de Janeiro, São Paulo, Mato Grosso e Goiás – ocupa uma posição central 
estratégica no interior do território brasileiro, próxima dos principais 
mercados do país. A sua capital, Belo Horizonte, é servida por grandes 
rodovias federais que a ligam aos maiores centros urbanos do Brasil
e aos principais portos marítimos localizados noutros estados.

A SuperMinas é um dos maiores eventos
do retalho brasileiro que decorre na capital do 
Estado de Minas Gerais, Belo Horizonte. Esta
é uma iniciativa que é organizada pela Associação 
Mineira de Supermercados (AMIS) e pelo 
Sindicato e Associação Mineira da Indústria
da Panificação (Amipão), que ocorre no centro 
de feiras de Belo Horizonte – ExpoMinas – num 
amplo espaço de 25 mil metros quadrados. 
Durante os 3 dias da feira, na edição de 2014, 
geraram-se 350 milhões de euros em negócios
e contou com a presença de 55 mil participantes, 
incluindo compradores e expositores quer 
nacionais, quer internacionais.

"Geraram-se 350 
milhões de euros em 

negócios e contou 
com a presença de

55 mil participantes"

Oportunidades

Estado de Minas Gerais

Azeite

Vinho

Panificação

Frutas

Conservas

Pescado

Oportunidades no Agronegócio no Estado de Minas Gerais
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Cabo Verde

Cabo Verde, apesar de ser um pequeno estado insular, situado na África 
Ocidental, está intrinsecamente ligado a Portugal e à Europa, possuindo 
acordos de associação e de comércio excecionais. As fortes relações entre 
Portugal e Cabo Verde são também facilitadas por um quadro legal, que 
partilha muitas semelhanças com o existente em Portugal. Acresce ainda que 
Cabo Verde é, em termos de estabilidade política, uma referência em África.
Cabo Verde possui poucos recursos naturais para o desenvolvimento da 
agricultura, debatendo-se com graves e prolongadas faltas de água
e existência de solos poucos férteis em várias ilhas. Assim, apesar de cerca 
de 35% da população habitar em zonas rurais, a produção alimentar tem um 
peso no PIB bastante reduzido (9,9%, em 2014), o que implica que a grande 
maioria dos bens alimentares necessários, sejam adquiridos ao exterior. 

A principal exportação de Cabo Verde, excluindo
a reexportação de combustíveis, é constituída
por produtos do setor das pescas. No entanto,
o setor que mais contribui para o produto interno 
bruto é o turismo. Um dos principais objetivos 
do governo cabo-verdiano é o desenvolvimento 
do turismo, de forma mais integrada com o setor 
agroalimentar, de modo a favorecer a distribuição 
da riqueza com a população residente.
A economia cabo-verdiana tem uma grande 
integração com os mercados internacionais por 
via dos acordos comerciais com o espaço da União 
Europeia, e por via da sua população expatriada.

"A principal 
exportação de 

Cabo Verde, (...)
é constituída por 

produtos do setor
das pescas."

Oportunidades

Cabo Verde

Azeite

Vinho

Cereais
e Panificação

Oportunidades no Agronegócio em Cabo Verde

Maquinaria 
Agrícola Preparações

de Carne

Lacticínios
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Guiné-Bissau

Nos últimos anos, Guiné-Bissau tem dado importantes passos para a atração 
do investimento estrangeiro, constatando-se uma grande dinâmica
e entusiasmo, por parte de empresários portugueses. É um país que possui 
um potencial económico interessante, devido à riqueza dos seus recursos 
naturais e à existência de alguns setores ainda inexplorados.

A agricultura, a agroindústria e as pescas 
constituem os principais eixos de desenvolvimento 
do país. A economia é dominada pela produção 
de arroz, a base da dieta alimentar do país,
e pela produção de castanha de caju, da qual
é um dos cinco maiores produtores mundiais, 
com 195 mil toneladas, em 2015. O caju, em 
2014, representou 77% do total do valor de todas 
as exportações da Guiné-Bissau. A incipiente 
indústria transformadora é, essencialmente,
do setor alimentar, em particular a produção
de óleos vegetais. 

"O caju, em 2014, 
representou 77% 

do total do valor de 
todas as exportações"

Oportunidades

Guiné-Bissau

Vinho

Oportunidades no Agronegócio na Guiné-Bissau

Maquinaria 
Agrícola

Cerveja
Cereais

e Panificação
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Para as empresas que queiram exportar os seus 
produtos, a Guiné-Bissau é, ao contrário do que 
se poderia supor, um mercado com muito por 
explorar, apesar da sua reduzida área.
A predominância da agricultura familiar
e os focos no caju e no arroz, fazem com que
a Guiné-Bissau necessite de importar todo
o género de alimentos. 
Alternativamente, pelo reduzido custo de 
acesso à terra, os empresários portugueses 
poderão investir na produção agrícola naquele 
país, quer, para servir o mercado interno, quer 
para exportar para a Europa, nomeadamente 
hortofrutícolas “fora-de-estação”. Estima-se que 
o potencial agrícola guineense seja de 1.100.000 
ha, equivalente a 30% da superfície total do país. 
A topografia permite o desenvolvimento de duas 
zonas com altas potencialidades produtivas. 
Tratam-se das zonas influenciadas pelas marés
e as zonas circundantes das grandes bacias dos 
rios Geba e Corubal.
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Guiné Equatorial

Desde a descoberta de petróleo e de gás, na década de 90, que
a República da Guiné Equatorial tem recebido avultados investimentos 
estrangeiros naquele setor.

A extração de hidrocarbonetos tornou-se, 
assim, o principal eixo de desenvolvimento do 
país, representando 87,3% do PIB. Os grandes 
fluxos financeiros daquela indústria levaram a 
um crescimento excecional, traduzindo-se num 
desenvolvimento acelerado das infraestruturas
e da expansão urbanística do país. O dinamismo 
da economia do país chegou a atingir a maior taxa 
média de crescimento do PIB do mundo, entre 
2004 e 2008: 16,3%. O desejo das populações em 
melhorar o seu nível de vida, fez com que elas
se deslocassem das zonas rurais para zonas urbanas, 
aumentando a mão-de-obra na indústria petrolífera.

"A maior taxa média 
de crescimento do 

PIB do mundo, entre 
2004 e 2008: 16,3%."

Oportunidades

Guiné Equatorial

Azeite

Vinho

Cereais
Panificação
e Pastelaria

Oportunidades no Agronegócio na Guiné Equatorial

Maquinaria 
Agrícola Carnes

transformadas

Pescado
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A agricultura tem um grande potencial na Guiné 
Equatorial, devido às condições favoráveis de 
clima e de geografia, havendo terra disponível
e solo altamente fértil – especialmente nas ilhas 
vulcânicas. Apesar da diversidade produtiva, 
trata-se de agricultura de subsistência, só satisfaz 
30% da procura doméstica. Há, por conseguinte, 
oportunidades de crescimento ao longo de 
toda a cadeia de valor da agricultura e pecuária. 
Tome-se o exemplo da abundância de recursos 
hídricos, estimando-se em 30 mil ha de potencial 
de regadio, ainda não aproveitado. Para satisfazer 
os restantes 70% de procura alimentar, a Guiné 
Equatorial tem de importar, nomeadamente, 
grandes quantidades de carne, cereais, arroz 
e trigo. O total das importações do setor, em 

2014, foi de 326,6 milhões de dólares, com 
uma tendência positiva nos últimos anos, tendo 
Espanha como o seu maior fornecedor. Segundo 
dados do GPP, as exportações agroalimentares 
para a Guiné Equatorial são dominadas pelos 
produtos de cereais e pelas bebidas.
Existem grandes oportunidades para os empresários 
portugueses, do setor agroalimentar, encontrarem 
ali clientes e exportarem os seus produtos.
A satisfação destas necessidades e a integração 
na CPLP abre, para as empresas portuguesas, um 
mercado já habituado a consumir e a valorizar 
produtos de origem ibérica, aumentando
a aceitação, por parte dos consumidores
guinéu-equatorianos, dos produtos portugueses
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Moçambique

Moçambique é um país com vastos recursos naturais, sendo a porta
de entrada para a zona de comércio livre da Comunidade para
o Desenvolvimento da África Austral (Southern Africa Development 
Community, SADC), à semelhança de Angola.

Relativamente ao agronegócio, Moçambique, 
apresenta um enorme potencial, dado que 
precisa de desenvolver rapidamente a produção 
agrícola, hortofrutícolas, oleaginosas, cereais, 
bem como, a produção pecuária. A fileira agrícola 
moçambicana, na sua maioria, é caracterizada 
por uma agricultura de subsistência de pequena 
escala de setor familiar, necessitando de 
infraestruturas, redes comerciais e níveis
de investimentos adequados. A indústria não 
possui um desenvolvimento substancial, sendo 
as pequenas indústrias de moagem e fabrico de 
óleos alimentares, as mais predominantes.

"Precisa de 
desenvolver 

rapidamente a 
produção agrícola, 

hortofrutícolas, 
oleaginosas, cereais, 

bem como, a 
produção pecuária"

Oportunidades

Moçambique

Azeite

Vinho

Cereais

Oportunidades no Agronegócio em Moçambique

Maquinaria 
Agrícola

Hortofrutícolas

Conservas



24      25

A região de Moçambique, que tem maior potencial agrícola, é aquela que engloba as Províncias de
Cabo Delgado e de Nampula, concentrando aproximadamente dois terços da produção nacional, devido 
à predominância de zonas de altitude média e um menor risco de seca. Nestas províncias, as principais 
culturas, são o milho, a mapira, a mandioca, o arroz (exclusivo das zonas costeiras), o algodão (nas zonas 
altas), assim como o amendoim, o chá e o tabaco. Nas zonas litorais predomina o caju, sendo estas, as 
zonas onde se verificam maiores produções.
A grande dinamização atual do Corredor de Nacala que abrange a Províncias de Nampula, Niassa,
Cabo Delgado, Zambézia e Tete tem potenciado favoráveis investimentos agrícolas, proporcionando-se
o estabelecimento de um crescente investimento estrangeiro no setor agroalimentar. As províncias que 
estão sob a influência do Corredor de Nacala, beneficiam de excecionais condições agroecológicas
e logísticas (linha- férrea de 912 km que cruza o Corredor de Nacala entre o hinterland e o Porto de Nacala).

Moçambique tem efetuado variados 
investimentos na indústria da exploração
e produção de gás. Possui reservas de gás natural 
suficientes para abastecer a Alemanha
e a França durante 20 anos, o que tem acelerado 
o desenvolvimento da região. Grandes empresas 
têm investido em atividades de pesquisa de 
petróleo e gás em várias regiões, com destaque 
para a Bacia do Rovuma, Província de Cabo 
Delgado. Esta província, de que Pemba a é capital, 
tem permitido aos investidores e empresários 
enfrentarem desafios de grande vulto, tendo em 
conta a dimensão dos seus recursos naturais
e endógenos. Com efeito, não é apenas na área 
do setor energético que se abrem oportunidades 
para as empresas portuguesas.

Existem algumas áreas, que apesar de 
serem independentes dos projetos do setor 
energético, têm vindo a surgir, em resultado do 
desenvolvimento desta região, como é o caso 
de empresas de logística, catering, construção 
civil e maquinaria.
O Porto de Pemba constitui uma porta de saída 
para os produtos tradicionais da região, como
a madeira, o algodão e a castanha de caju. 
Pemba enfrenta hoje em dia variados
desafios que dizem sobretudo respeito,
à construção das infra-estruturas necessárias 
para o acompanhamento de elevadas 
dimensões em curso na região, como é caso da 
reabilitação do aeroporto que ocorreu em 2014. 
É importante ainda referir, que, em virtude do 
desenvolvimento socioeconómico registado 
na Província de Cabo Delgado, o aeroporto foi 
reabilitado em 2014, encontrando-se localizado 
a 25 km do centro da capital provincial. 
Assim, as Províncias de Nampula e de Cabo 
Delgado, possibilitam o acesso a uma variedade 
de oportunidades nos setores agroalimentar 
e agroindustrial, visto serem províncias que 
possuem um elevado potencial de crescimento 
e uma agricultura de subsistência de pequena escala.

"Pemba enfrenta 
hoje em dia variados 

desafios que dizem 
sobretudo respeito, 

à construção das 
infra-estruturas 

necessárias para o 
acompanhamento de 

elevadas dimensões 
em curso na região"
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São Tomé e Príncipe

Situada no Golfe da Guiné, a República de São Tomé e Príncipe, tem uma 
posição estratégica que lhe permite o acesso a 300 milhões de consumidores 
potenciais dos países vizinhos. São Tomé e Príncipe, apesar de ser uma das 
mais pequenas economias do mundo, é um exemplo do que é um sistema 
político democrático, multipartidário e semipresidencialista. Um quarto de 
século de consolidação democrática, com alternâncias de poder pacíficas, 
fez dos poucos países africanos bem classificados, nos Índices de Liberdade 
e de Governação Política, tendo sido o país da África Central com o melhor 
desempenho em termos de governança, em 2015.

A agricultura, as pescas e o turismo são os 
setores tradicionalmente prioritários para 
o desenvolvimento do país. A aposta no 
agronegócio, pescas e silvicultura, com 15,1% 
do PIB (2014), é fundamental para a economia 
santomense, correspondendo a 93,3% do
total das exportações santomenses, tendo
o cacau – a maior produção do país – uma quota 
de 89%. O agronegócio continuará a expandir-se, 
nomeadamente com a próxima chegada ao 
mercado do óleo de palma, produzido com base 
nas colheitas das plantações localizadas no sul
da Ilha de São Tomé.

Oportunidades

São Tomé e Príncipe

Azeite

Vinho

Cereais
e Panificação

Oportunidades no Agronegócio em São Tomé e Príncipe

Maquinaria 
Agrícola

Lacticínios

"A aposta no 
agronegócio, pescas 

e silvicultura, 
com 15,11% do 
PIB (2014), (...)

correspondendo a 
93,32% do total

das exportações"

Conservas
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Ao nível da produção 
local, as oportunidades 
do agronegócio 
encontram-se, 
sobretudo, nas 
produções de café
e cacau – ambos com 
qualidade de nível 
mundial – bem como 
a pimenta, a baunilha 
ou o óleo de palma, 
cujo preço, tem vindo 
a subir no mercado 
internacional. Portugal 
só importa 192 mil euros 
de produtos alimentares 
de São Tomé e Príncipe;
ou seja, apenas compra 
2,5% do total das 
exportações santomenses 
daquele setor.

As empresas portuguesas do agronegócio,
que queiram exportar os seus produtos para São 
Tomé e Príncipe, têm a possibilidades de crescer 
ainda mais, apesar de Portugal já ser o seu maior 
fornecedor, dado que o país representa uma 
porta de entrada para outros países circundantes, 
como é o caso do Gabão entre outros.

"As oportunidades 
do agronegócio 

encontram-se, 
sobretudo, nas 

produções de café e 
cacau (...)a pimenta, 
a baunilha ou o óleo 

de palma, cujo preço, 
tem vindo a subir no

mercado internacional."
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Objetivos

Do ponto de vista qualitativo, foram definidos os seguintes objetivos específicos:

O Projeto de Internacionalização Agronegócio teve como objetivo primário 
o reforço do impacto e da relevância das relações comerciais entre os países 
lusófonos, promovendo-se a internacionalização das empresas portuguesas 
do setor do agronegócio. Pretendeu-se que este projeto promovesse
a concretização de negócios, em resultado da troca de experiência e a aquisição 
de know-how, através dos programas delineados em cada ação. 

A CAL, como associação empresarial sem 
fins lucrativos, pretendeu consolidar as suas 
competências para melhor servir os seus 
associados, coordenando as diversas atividades 
do projeto num período temporal de 24 meses. 
Posicionou-se como um organismo facilitador 
com a criação de uma plataforma, como principal 
função a promoção de relações comerciais 
privilegiadas nos diversos países lusófonos, 
sensibilizando igualmente, os diversos atores para 
a importância do agronegócio na economia da 
CPLP para todos os países membros. Procurou-se 
contribuir não só para o aumento da notoriedade 
de Portugal no setor agroalimentar, mas também, 
para a expansão das relações de negócio entre 
os países da CPLP, aumentando o volume de 
negócios dos associados da Câmara Agrícola 
Lusófona nos mercados lusófonos selecionados
– Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau,
Guiné Equatorial e São Tomé e Príncipe.

"Procurou-se 
contribuir não só 
para o aumento 

da notoriedade de 
Portugal no setor 

agroalimentar, mas 
também, para a 

expansão das relações 
de negócio entre os 

países da CPLP"

• Abordar mercados em que as empresas ainda não tenham uma presença 
direta ou indireta, e iniciar, assim como potenciar a criação de relações 
comerciais duradouras;
• Consolidar e/ou aumentar o volume de exportação em empresas que já 
operam nestes mercados-alvo, mas que possuem exportações residuais;
• Conquistar novos clientes em mercados ainda por explorar, descobrindo 
novas oportunidades de negócios, reforçando as relações comerciais bilaterais.
• Criar importantes canais de visibilidade de produtos/serviços das empresas 
do agronegócio.
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Quantitativamente, o programa elaborado e executado pela CAL teve como objetivos:

• Incentivar, no mínimo a participação de 5 empresas por cada missão empresarial;
• Contribuir para um aumento de 15% nas exportações das empresas participantes.

28      29



30      31

Empresas Participantes

As empresas envolvidas no projeto contemplaram diversos critérios de 
elegibilidade, previstos aquando da candidatura do mesmo, nomeadamente: 
a localização, a situação financeira, o setor de atividade, o registo no 
balcão2020, o potencial de exportação, entre outros.

Assim, as pequenas e médias empresas (PME’s) 
participantes apresentaram-se como uma 
amostra bem equilibrada das diversas áreas 
de atividade do agronegócio: equipamentos, 
carnes transformadas, comercialização alimentar, 
hortifruticultura, lacticínios, rações, vinhos, 
agroquímicos, distribuição farmacêutica, 
formação e panificação, ultrapassando as 
expectativas iniciais quanto ao número de fileiras 
envolvidas no projeto. Relativamente às empresas 
com as atividades de maior destaque foram: 
equipamentos (21%), carnes transformadas (17%) 
e comercialização alimentar (14%).

No que diz respeito ao número de participações por empresa, apesar da 
maioria das empresas ter participado apenas numa única ação, 10% e 31% 
participaram em duas e em mais do que duas missões. Estes são dados 
demonstram um elevado grau de satisfação por parte do tecido empresarial 
participante das diversas ações, quer missões empresariais, quer feiras que 
contemplaram o Projeto de Internacionalização do Agronegócio CPLP 2015-2016. 

O âmbito alargado do espetro das empresas 
participantes estende-se, não só aos ramos de atividade 
representados, mas igualmente, às regiões onde 
as empresas estão sedeadas, como à dimensão das 
mesmas. A grande maioria das empresas encontrava-se 
sedeada na zona Centro (76%), seguido da zona Norte 
(21%) e por fim, a zona do Alentejo (3%). A dimensão 
das empresas era na sua maioria de pequena dimensão 
(55%), seguido de média dimensão (24%) e por fim
de micro dimensão (21 %). 
No que respeita ao volume de negócios, a maioria das 
empresas participantes, anteriormente ao projeto, 
atingia valores superiores a 1 milhão de euros até
5 milhões euros (34%), seguindo de empresas com um 
volume de negócios superior a 5 milhões euros (31%),
e o restante (34%) com volume de negócios até
1 milhão de euros.
A internacionalização das empresas tem-se vindo
a apresentar como um assunto cada vez mais atual 
e continuamente renovado. Muitas empresas 
portuguesas, dadas as pressões competitivas têm vindo 
a apostar cada vez mais em mercados internacionais. 
Relativamente às empresas participantes no projeto,
a maioria ainda não realizava exportação até ao 
momento da sua participação, correspondendo a 59%. 

"Empresas com as 
atividades de maior 

destaque foram: 
equipamentos 
(21%), carnes 

transformadas (17%) 
e comercialização 
alimentar (14%)."

"Muitas empresas 
portuguesas, dadas as 
pressões competitivas 

têm vindo a apostar 
cada vez mais em

mercados internacionais"

"A grande maioria das 
empresas encontrava-

se sedeada na zona 
Centro (76%)"
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Principal área de atividade das empresas participantes

Equipamentos

Carnes transformadas

Comercialização alimentar

Hortofruticultura

Laticínios

Rações

Vinhos

Agroquímicos

Distribuição farmacêutica

Formação

Panificação

20%

20%

14%

10%

10%

7%

7%

3%

3%

3%
3%

Localização das empresas participantes

Centro
76%

Alentejo
3%

Norte
21%

Empresas participantes que realizam exportação

Sim
41%

Não
59%

A franja das empresas participantes, acaba, assim por ser representativa da estrutura do setor 
agroalimentar nacional, caracterizada por uma dispersão, quer geográfica quer do setor de atividade, 
com um predomínio de micro e pequenas empresas. Os dados demonstram a transversalidade 
do universo empresarial participante no projeto e que encerram um potencial de impacto, 
verdadeiramente abrangente no agronegócio nacional. 
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• Cachapuz - Grupo Bilanciai 
• Foz Molas - Molas para Veículos Automóveis, Lda.
• Gonçalagro - Sociedade Agro Comercial, Lda.
• JF Metal
• Barcelestufas Unipessoal, Lda.
• Joper

• Indústria de Carnes da Gândara, Lda.
• Paranhocarnes - Industria e Comércio de Carnes, S.A.
• Salsicharia Soares & Damião, Lda.
• Casa Quintela - Produtora de Presuntos e Enchidos da Cova
da Beira Sociedade Unipessoal, Lda.
• Promert

• Sequeira & Sequeira 
• Globalfood II - Agro – Commodities, Lda.
• Estrela Nevada - Comércio de Produtos Alimentares, Lda.
• Leaderfood - Agência de Comércio Agro-Alimentar, Lda

• Beiralacte - Lacticínios Artesanais Da Beira Baixa, Lda.
• DAMAR - Produtora de Queijos, Lda.
• Lacticínios do Paiva, S.A.

• Campotec, S.A.
• Hortofrades
• Cooperfrutas

• Quinta das Arcas - Sociedade Agrícola Lda.
• Quinta de Reis

• Zeocel
• Matosmix

• Detrigo - Padaria Pastelaria, Lda.

• Agroviseu – Comércio, Indústria e Representações, S.A.

• Plastdiversity

• Valdelima – Cooperativa Polivalente
de Desenvolvimento Rural, CRL

Equipamentos

Carnes transformadas

Comercialização alimentar

Lacticínios

Hortifruticultura

Vinhos 

Rações 

Panificação 

Distribuição farmacêutica

Agroquímicos

Formação

Principal ramo de atividade Nome

Empresas Participantes
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Dimensão das empresas participantes
Dimensão das empresas participantes

Média
24%

Micro
21%

Pequena
55%

Número de participações por empresa

1 vez
59%

>2 vezes
59%

2 vezes
10%

Volume de negócios das empresas participantesVolume de negócios das empresas participantes

> 5 milhões €
31%

]100 mil € - 500 mil €]
14%

[0 - 100 mil €]
14%

]500 mil € - 1 milhão €]
7%

]1 milhão € - 5 milhões €]
34%

Volume de exportações das empresas participantes

]100 mil € - 500 mil €]
14%

]500 mil € - 1 milhão €]
7%

]1 milhão € - 5 milhões €]
27%

[0 - 100 mil €]
52%
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Programa

O Programa de Internacionalização do Agronegócios CAL 2015/2016 
envolveu um conjunto de ações no espaço lusófono, as quais incluíram 
missões empresariais e feiras internacionais.

A CAL através do seu programa, que se pautou 
pela sua abordagem transversal no setor 
do agronegócio, proporcionou às comitivas 
empresariais, contactos com diversas entidades 
de relevo para empresas do agronegócio. 
Possibilitou-se aos participantes uma visão ampla 
do agronegócio, obtendo-se informações de 
interesse comercial, relativas às oportunidades 
e constrangimentos em diversos vetores através 
de: empresas locais, entidades governamentais, 
bancárias, jurídicas, operadores de transportes 
internacionais, entre outros. Para além do 
tipo de organismos descritos anteriormente, 
considerados de interesse comum no âmbito 
do setor do agronegócio, o programa de cada 
ação, caracterizou-se por uma capacidade 
de ajustamento, tendo-se em consideração, 
não só a realidade de cada país/região, bem 
como os objetivos específicos dos empresários 
participantes, agendando-se reuniões bilaterais
e visitas de acordo com o seu interesse. 

"O programa de cada 
ação, caracterizou-se 
por uma capacidade 

de ajustamento, 
tendo-se em 

consideração, não só 
a realidade de cada 

país/região, bem 
como os objetivos 

específicos
dos empresários"

A CAL reforçou ainda mais a sua presença nos países de destino, onde 
já tinha anteriormente ao projeto elos com associações locais. Assim, 
estabeleceu protocolos de parcerias, de cooperação e memorandos de 
entendimento com diversas entidades, nomeadamente:

• Miranda & Associados
Na qualidade de parceiro jurídico, considerando 
que a Miranda & Associados têm escritórios 
representativos em todos os países da CPLP; 
• Caixa Geral de Depósitos
Na qualidade de parceiro bancário, considerando 
que a CGD é o único banco presente em quase 
todos os mercados da CPLP, à exeção da
Guiné-Bissau e Guiné Equatorial;
• Associação Comercial Agrícola Industrial
e de Serviço de Santiago (ACAISA)
Na qualidade de associação parceira em Cabo Verde.

Desta forma, todos os organismos parceiros da CAL proporcionaram, 
por via das reuniões com as empresas participantes, a transmissão de 
conhecimento, bem como a sua visão quanto ao mercado local, tendo em 
consideração a especificidade da atividade de cada empresa participante.
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Em cada missão 
empresarial, a 

CAL facultou aos 
participantes, 

um conjunto de 
documentações, 
nomeadamente:

• Revista da missão: programa com a descrição da comitiva empresarial;
• Dossiers de mercado: caracterização económica, agrícola e físico-geográfica; 
hábitos de consumo e comércio internacional e bilateral com Portugal,
entre outros temas. 

O desconhecimento potencial dos mercados lusófonos, relativamente
à fileira agroalimentar, promoveu a criação de publicações com informações 
técnico-comerciais e estatísticas, que complementaram assim, o conhecimento 
que os empresários iam adquirindo in loco, por via dos diversos contactos, 
por cada missão empresarial ou feira em que participavam.
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1-8 dezembro 2015

14-19 novembro 2016

27 janeiro – 2 fevereiro 2016
30 setembro – 7 outubro 2016

20-24 junho 2016
11-17 dezembro 2016

1-9 novembro 2015
8-16 maio 2016

ExpoInter - 31 agosto – 7 setembro 2015
SuperMinas - 16 – 22 outubro 2016 

26 – 27 outubro 2016

13 -20 fevereiro 2016
26 novembro – 3 dezembro 2016

Angola

Cabo Verde

Guiné 
Equatorial

Moçambique

Brasil

Portugal

São Tomé
e Príncipe

Guiné-Bissau

A CAL contou com o apoio de diversas instituições locais na execução 
das missões e feiras previstas no programa. De destacar o apoio das 
delegações da CAL e da AICEP.

Missões Empresariais 
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AIA 
Associação Industrial de Angola

CNA-Brasil
Confederação da Agricultura e Pecuária

CCB 
Câmara de Comércio do Norte de Cabo Verde

COCAFB 
Câmara Oficial de Comércio, Agricultura

e Florestal de Bioko

COCAFRM
Câmara Oficial de Comércio, Agricultura e Florestal de Rio Muni

FENAGRI  
Federação Nacional das Associações Agrárias de Moçambique

FRUTISUL
Associação dos Fruticultores de Moçambique

FENAPA 
Federação Nacional dos Pequenos Agricultores de São Tomé e Príncipe

CCIAS 
Câmara de Comercio de São Tomé e Príncipe

ANAG  
Associação Nacional dos Agricultores da Guiné-Bissau

RECAGRO
Rede Nacional de Coordenação das Câmaras

de Agricultura e Cooperativas da Guiné-Bissau

Angola

Brasil

Cabo Verde

Guiné 
Equatorial

Moçambique

São Tomé
e Príncipe

Guiné-Bissau

Delegações CAL
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Logística das acções

Do ponto de vista 
logístico, a CAL 
foi responsável 

pela organização 
dos programas de 
cada ação, tendo-

se previamente 
assegurado:

• O agendamento das reuniões, visitas e audiências;
• A marcação dos voos e o transporte local para
a deslocação das comitivas empresariais;
• A agilização do processo de obtenção de 
vistos dos empresários participantes junto dos 
consulados ou embaixadas em Portugal;
• A presença duma empresa de audiovisual de 
forma a garantir uma equipa de reportagem
de fotografia e de vídeo, ao longo de cada ação.
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Ação Local Convidados Nº de órgãos comunicação 
presentes

Mostra de produtos 
portugueses 

Expointer, Porto Alegre 65 2 órgãos de comunicação 
locais (Porto Alegre)

Mostra de produtos 
portugueses

SuperMinas, Belo Horizonte 48 1 órgão de comunicação 
local (Belo Horizonte) 

No que diz respeito às feiras internacionais que 
decorreram no Brasil, ExpoInter e SuperMinas
para além dos pontos anteriormente citados,

a CAL foi responsável pelo seguinte:

• Articulação com os responsáveis da feira;
• Conceção do layout do stand institucional da 
CAL – contemplando uma zona de exposição dos 
produtos das empresas participantes, bem como, 
uma área para encontros bilaterais;
• Organização dum showroom de produtos portugueses.
Em cada ação, a comitiva empresarial participante 
esteve sempre acompanhada por um membro da CAL.



ser associado CAL
Beneficia da network empresarial da CAL ao nível lusófono.

Beneficia da CAL e seu clube de Business Angels.

Beneficia da CAL enquanto interlocutor activo junto das tutelas para
a internacionalização do agro-negócio e alinhamento de estratégias políticas.

Vantagens competitivas de mercado através dos delegados CAL nos PALOP e Brasil.

Beneficia da Agência de Comércio Agrícola da CAL para apoio à comercialização
e internacionalização de produtos.

Apoio a projectos de investimento e/ou de exportação beneficiando dos nossos
protocolos com instituições financeiras.

Acesso a informação diferenciada com base em ferramentas de business intelligence.

Possibilidade de internacionalização e exportação do seu negócio através da promoção
da sua empresa em Feiras, Conferências e Workshops.

Acesso a análises de mercado específicas, apoio técnico ao nível logístico, produtivo e
comercial, acompanhamento e ajustamento na definição de projectos de investimento.

Captação de oportunidades de negócio através da participação em missões
empresariais e visitas exploratórias internacionais.

Acessos a Novos Mercados.

Identificação dos mecanismos de apoio financeiro e sistemas de incentivos quer
no âmbito nacional quer internacional.

Beneficia da CAL enquanto “umbrella” na defesa do Agro-negócio nos países da CPLP.

Beneficia das vantagens CAL para as parcerias em Africa.

Beneficia da rede de ONG’s e organizações locais dos PALOP.

Beneficia da CAL enquanto porta de entrada para Europa para os produtos dos PALOP.

Acesso a publicações CAL, Guia de Investimento, Anuário Agro- Negocio e Newsletter.

Facilidade intergovernamental nesses Países.
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Facilidade intergovernamental nesses Países.
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Seminários-Contact

Integrando as missões empresariais, a CAL considerou como fundamental, 
a organização de, pelo menos, um seminário em cada ação. As temáticas 
de cada seminário centralizam-se nas oportunidades e constrangimentos 
locais do agronegócio, proporcionando aos presentes, um enquadramento 
das várias áreas. No sentido de aproximar os interesses dos empresários 
presentes, foram igualmente proporcionadas reuniões bilaterais entre
os empresários portugueses e os empresários locais. 

Para as empresas participantes, estes seminários 
constituíram-se como momentos de grande 
visibilidade por parte da audiência presente.
Cada empresário teve a ocasião de fazer uma 
breve intervenção, no momento inicial do 
seminário, apresentado a sua empresa, área de 
atividade e os seus objetivos em integrar a missão 
empresarial em que participava. Para além do 
mais, a CAL articulou-se com as empresas, no 
sentido de serem apresentados vídeos resumo, 
focando-se nas suas áreas de atividade. 

No que confere ao painel de intervenções, este era constituído por um perfil 
de entidades representativo das seguintes entidades locais, nomeadamente: 
• Delegação CAL; 
• Entidade governamental local 
• Entidade bancária
• Entidade jurídica
• Delegação AICEP 
• Embaixada ou Consulado de Portugal 

"Estes seminários 
constituíram-se como 
momentos de grande 

visibilidade por 
parte da audiência 
presente, estando, 

em muitos casos 
presentes rádios

e canais
televisivos locais." 

No final de cada seminário, proporcionaram-se reuniões bilaterais entre
os empresários da comitiva e os presentes.
A CAL, foi assim, responsável pela organização e logística do seminário, 
sendo que foi relevante a articulação com a sua delegação local.
Em todos os seminários, esteve presente pelo menos, um órgão de 
comunicação social da imprensa escrita, radiofónica e televisiva.
Em praticamente todos os seminários, esteve presente pelo menos,
um órgão de comunicação.
Os seminários contaram com uma presença média de 82 participantes.
Os seminários de Moçambique, São Tomé e Príncipe e Guiné-Bissau foram 
os que tiveram uma maior adesão nos seminários. A adesão aos seminários 
deveu-se, em grande parte ao envolvimento das delegações das ações, que 
apoiaram a divulgação dos mesmos.
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Ação Nome Local
Nº

participantes
Órgãos comunicação social

Missão Empresarial 
Moçambique

 1-9 novembro 2015

Seminário Contact 
Maputo

Hotel VIP Maputo, 
Maputo 72 RTP África

Missão Empresarial 
Angola 

1-8 dezembro 2015

Seminário Contact 
Huambo

Rádio Huambo, 
Huambo 27

Rádio Huambo
RTP África

TPA - Televisão Pública de Angola

Seminário Contact Luanda Banco Economico, 
Luanda 67

RTP África
TPA - Televisão Pública de Angola

Missão Empresarial
Guiné-Bissau

27 janeiro – 2 fevereiro 2016 
Seminário Contact Bissau Hotel Azalai, Bissau 110

RTP África
TV Guiné-Bissau

Missão Empresarial
São Tomé e Príncipe 

13 -20 fevereiro 2016

Seminário Contact São 
Tomé e Príncipe

Centro Cultural 
Português, São 

Tomé
76

TVS – Televisão Santomense
RTP África

Missão Empresarial 
Moçambique
8-16 maio 2016

Seminário Contact Pemba Hotel Kauri Resort 127 Rádio Nampula

Seminário Contact 
Nampula

Centro de 
Conferências Copa 

Cabana
119 RTP África

Missão Empresarial
Guiné Equatorial

20-24 junho 2016
Seminário Contact Malabo CCIAS, Malabo 84

TVGE – Televisão
Guiné Equatorial

Missão Empresarial
Guiné-Bissau

30 setembro – 7 outubro 2016
Seminário Contacto Bissau Hotel Azalai, Bissau 129

RTP África
TV Guiné-Bissau

Missão Empresarial
Cabo Verde

14-19 novembro 2016

Seminário Contact Cabo 
Verde

Hotel, Cidade da 
Praia 37 TCV – Televisão de Cabo Verde

Missão Empresarial
São Tomé e Príncipe 

26 novembro.– 3 dezembro 2016

Seminário Contact São 
Tomé e Príncipe

Centro Cultural 
Português, São 

Tomé
83

TVS – Televisão Santomense
RTP África

Missão Empresarial
Guiné Equatorial
11-17 dezembro 2016

Seminário Contact Malabo CCAF Bioko, Malabo 51
TVGE – Televisão
Guiné Equatorial
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Resumidamente, a CAL proporcionou a cada empresa participante
o acesso ao seguinte:

Missões Empresariais
• Contactos com empresas locais, entidades governamentais, institucionais, 
bancárias, jurídicas, operadores de transportes internacionais, administração 
de portos marítimos, entre outros
• Intervenção nos seminários sobre o agronegócio no país/região local
• Acesso a documentação com informação privilegiada sobre
o mercado-alvo - dossier de mercado com caracterização do agronegócio local
• Minibus em todas as deslocações colectivas 
• Passagens aéreas de ida e volta
• Alojamento em hotéis de 4* e 5* com pequeno-almoço incluído

Feiras Internacionais
• Contactos com empresas locais, entidades governamentais, institucionais, 
bancárias, jurídicas, operadores de transportes internacionais, entre outros
• Reuniões bilaterais
• Representação no stand da CAL e exposição dos produtos 
• Mostra de produtos das empresas participantes (showroom)
• Acesso a documentação com informação privilegiada sobre o mercados-alvo  
dossier de mercado com caracterização do agronegócio local
• Minibus em todas as deslocações colectivas 
• Passagens aéreas de ida e volta
• Alojamento em hotéis de 4* e 5* com pequeno-almoço incluído
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CAL proporcionou às empresas

Logística 

Marketing  

Dossiers de mercado   

Gestão de toda a logística das ações
Viagens e programa e respectivo acompanhamento das empresas

Realização de ações de marketing tradicional bem como digital promovendo as empresas 
e reforçando os seus contactos

Acesso a documentações de apoio à internacionalização no agronegócio para cada mercado

Considerando a ordem cronológica das ações que contemplaram o projeto, de seguida apresentam-se 
os resumos das mesmas:
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Brasil – Feira ExpoInter 31 agosto – 7 setembro 2015

38ª Exposição Internacional de Animais, Máquinas, Implementos
e Produtos Agropecuários – Expointer.
• 9 dias de feira - 29 de agosto até 6 de setembro 2015
• Local: Parque Estadual de Exposições Assis Brasil (Rio Grande do Sul)
• Reuniu as últimas novidades da tecnologia agropecuária e agroindustrial, 
bem como a produção de carne bovina, suína e avicultura.
• Exposição de máquinas e equipamentos agrícolas, genética e raças 
• Negócios na ordem de 462 milhões de euros.
• Presença de mais de 500 mil visitantes

Durante a Expointer, as empresas participantes 
estiveram representadas no expositor da CAL, 
com espaços individualizados para exporem os 
seus produtos e serviços, das seguintes áreas
de atividade: lacticínios, carnes transformadas
e comercialização alimentar. Pretendeu-se
criar um importante canal de visibilidade de 
produtos/serviços das empresas portuguesas
do agronegócio para os visitantes na feira.

Relativamente ao programa, a CAL proporcionou à comitiva empresarial,
o contacto com mais de cinco dezenas de empresas do setor agroalimentar, 
não só durante a feira, bem como através de diversas reuniões que 
complementaram o programa com:

Ocorreu, ainda, uma audiência Secretaria da Agricultura, Pecuária e Irrigação 
do Estado do Rio Grande do Sul.

Estes foram contactos que potenciaram as relações comerciais num estado 
em que há uma excelente aceitação pelos produtos portugueses.

• FARSUL -  Federação da Agricultura
do Rio Grande do Sul
• FIERGS - Federação das Indústrias do Estado
do Rio Grande do Sul
• Fecomércio-RS - Federação do Comércio de 
Bens e de Serviços do Rio Grande do Sul, Porto
do Rio Grande
• EMBRAPA - Empresa Brasileira de Pesquisa 
Agropecuária,  operadores locais de distribuição, 
nomeadamente supermercados do
Grupo Zaffarri e Uniagro.

"Espaços 
individualizados para 

exporem os seus 
produtos e serviços"
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• Presença numa das maiores feiras do agronegócio do Brasil, reconhecida como um dos maiores 
eventos do mundo no género e considerada a maior feira a céu aberto da América Latina.
• Elevada visibilidade das empresas portuguesas aos visitantes da feira através do stand concebido pela 
CAL cuja localização foi bastante favorável à criação de contactos.
• Stand com amplo espaço – 50 m2 – composto por vitrines e prateleiras com zonas individualizadas de 
destaque dos produtos de cada empresa participante.
• Stand da CAL – único stand com a representação de empresas portuguesas.
• A zona central do stand funcionou como ponto de partilha, proporcionando-se reuniões com empresários.
• Os interlocutores locais, como o caso da FARSUL, articularam-se com a CAL na cedência de contactos 
potenciais importadores, distribuidores e atacadistas de acordo com as empresas participantes.
• Realização de contactos comerciais em diversos níveis quer através dos visitantes presentes na feira, 
quer com através das visitas complementares do programa – empresas de distribuição alimentar, retalhistas etc.

• Desvalorização do real que culminou numa inferior adesão de empresas participantes;
• Período em que a Expointer decorreu – Agosto – período de férias de muitos empresários portugueses;
• Exigentes requisitos locais para a comercialização de produtos de origem animal junto do 
Departamento de Inspeção de Produtos de Origem Animal (DIPOA) do Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento.

Oportunidades:

Constrangimentos:
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Moçambique – Missão Empresarial 1 - 9 novembro 2015

A missão empresarial incidiu nas zonas de Maputo e Nampula contando com 
a participação de empresas das seguintes áreas de atividade: distribuição 
farmacêutica, equipamentos e comercialização alimentar.

Para além das visitas a locais de interesse, 
reuniões e audiências à comitiva empresarial,
a CAL organizou em Maputo e em Nampula, dois 
seminários para debater questões relacionadas 
com oportunidades e constrangimentos do 
agronegócio locais. Esta foi assim uma forma de 
aproximar a comitiva empresarial a potenciais 
contactos de interesse. De salientar a presença da 
RTP África durante o seminário em Nampula.
A comitiva empresarial contactou cerca de 30 
organismos, tendo-se destacado no programa 
as audiências com: Embaixador de Portugal 
em Moçambique, Delegado da AICEP em 
Moçambique, Ministro da Agricultura e Segurança 
Alimentar, Ministro da Indústria e Comércio 
de Moçambique, Governador da Província de 
Nampula, Direcção Provincial de Agricultura de 
Nampula e Administração do Porto de Nacala.

Oportunidades:

• Constatou-se que existe uma estratégia de dinamização económica, que 
se reflete na realização de obras de requalificação de locais fundamentais 
em infraestruturas, como é o caso do Aeroporto Internacional de Nacala, de 
forma a ter a capacidade de receber voos internacionais, bem como no Porto 
de Nacala, onde estavam a decorrer obras de ampliação.
• Em termos de setores primordiais são: maquinaria agrícola, irrigação, 
comércio/trading.
• Empresas de área de petróleo e gás instalaram-se nalguns locais
visitados com necessidade de produtos alimentares para o fornecimento
de expatriados, constituindo-se como oportunidades de negócio para
as empresas agroalimentares.

Constrangimentos:

• A instabilidade económica verificada no país, que conduziu na consequente 
desvalorização do metical, terá dificultado o interesse de empresários 
portugueses em quererem estabelecer acordos comerciais em Moçambique;

"A comitiva 
empresarial 

contactou cerca de 30 
organismos"
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Angola – Missão Empresarial 1 - 8 dezembro 2015

A Missão Empresarial a Angola inclui a visita às Províncias de Huambo
e Luanda contou com a presença de 5 empresas: equipamentos, panificação 
e comercialização alimentar. 
Esta foi uma missão, em que a CAL deu continuidade aos contactos 
anteriormente estabelecidos em 2004, igualmente numa missão empresarial.

O programa da missão contemplou mais de 20 
visitas e audiências, destacando-se as seguintes: 
• Banco Económico, Abreu Advogados
• APIEX – Agência para a Promoção do 
Investimento e Exportações de Angola
• Cônsul-Geral de Portugal em Benguela
• Vice-Governador da Província do Huambo
• Embaixada de Portugal em Angola
• IDIA – Instituto de Desenvolvimento de Angola
• Delegado da AICEP em Angola

Relativamente aos seminários, a CAL realizou dois seminários,
um em Luanda e outro na Cidade do Huambo: 
• Seminário Contact “Agronegócios Angola"
• Seminário Contact “Agronegócios Província de Huambo”
Mantendo os mesmos moldes do alinhamento dos seminários em cada 
missão empresarial, proporcionou-se aos presentes uma abordagem do 
agronegócio, nas suas diversas vertentes: economia, banca, setor privado, 
entre outros.

Seminário Contact “Agronegócios Angola 
Em Luanda, o Seminário decorreu dentro do espectável, com uma excelente 
colaboração do Banco Económico e da delegação de Luanda, associação 
Industrial de Angola e pela APIEX.
Entidades presentes no seminário: AIA, AICEP, APIEX, Banco Económico
e Ministério da Agricultura e Desenvolvimento Rural de Angola.

Seminário Contact Agronegócios Huambo
Em termos de programação do Seminário na Cidade de Huambo, contou 
com a presença de diversos empresários da área agrícola, instituições 
locais e alunos da Faculdade de Ciências Agrárias. Possibilitou-se aos 
empresários participantes, uma visão global e ampla da região do Huambo 
oportunidades e constrangimentos na Região do Huambo, tendo-se verificado 
nesta região uma excelente receção por parte do investimento estrangeiro.
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Oportunidades:

• A Província do Huambo possui características naturais próprias, em comparação com outras províncias 
angolanas, tornando-se atrativa para o estabelecimento de empresas portuguesas no investimento agrícola, 
sobretudo nas áreas de cultivo e comércio de cereais, máquinas agrícolas e transformação alimentar. 
• Na Província do Huambo verificou-se através das diversas audiências com membros governamentais 
vontade política para facilitar o investimento nacional e estrangeiro, considerando-se a agricultura, 
sobretudo de cereais, como uma prioridade no desenvolvimento da província.
• Promoção das empresas junto dos meios de comunicação locais.

Constrangimentos:

• Forte desvalorização do kuanza – período em que o país demonstrava fragilidades económicas
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Guiné-Bissau – Missão Empresarial 27 janeiro - 2 fevereiro 2016

A missão na Guiné Bissau foi uma agradável surpresa para as empresas 
participantes. O programa foi cumprido na sua íntegra, tendo sido 
complementado com a colaboração quer da Recagro e ANAG, quer da 
delegação da AICEP local, que auxiliaram no agendamento de reuniões 
e visitas a empresas ao encontro do interesse da comitiva empresarial 
participante. Esta  articulação foi essencial para se estabelecerem contactos 
com o tecido empresarial local.
As empresas participantes atuavam em diversos setores como: 
agroquímicos, comercialização alimentar, rações e equipamentos, tendo
tido a oportunidade de contactar com mais de duas dezenas de empresas.
O programa foi composto pela visita a diversas empresas, incluindo
a deslocação a Bafatá e Gabú, tendo sido contactadas mais de duas dezenas 
de empresas locais.

Destacam-se as seguintes reuniões com:
• Agribissau
• AICEP na Guiné-Bissau
• Centro de Formalização de Empresas;
• Governador da Região de Gabú
• Embaixador de Portugal na Guiné-Bissau
• Ministério do Comércio e Indústria
e Artesanato de Moçambique
• Ministério da Agricultura e Desenvolvimento 
Rural da Guiné-Bissau
• Ministério da Economia e das Finanças
• Presidência da República da Guiné-Bissau.

O seminário realizado em Bissau, teve uma 
adesão que ultrapassou as expectativas, lotando 
os lugares disponíveis em sala. Em termos 
do perfil dos presentes, a grande maioria era 
caracterizada por empresários locais trocaram 
contactos com cerca de 130 participantes.
"Contactos com cerca de 130 participantes"
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• Guiné-Bissau possui um potencial elevado para os empresários portugueses, quer no investimento 
local, quer para a exportação de bens ou  serviços.
• Guiné-Bissau é um país que possui uma banca de solidez aceitável 
• Inexistência de risco cambial, dado que o franco CFA está indexado ao euro. 
• Facilidade de instalação e de criação de empresas na Guiné-Bissau através do Centro de Formalização 
de Empresas (CFE);
• A Guiné-Bissau integra a União Económica e Monetária do Oeste Africano (UEMOA), ocorrendo a livre 
circulação de capitais, pessoas e bens, o que assim, poderá servir como plataforma com os outros países 
integrantes da UEMOA - Benim, Burkina Faso, Costa do Marfim, Mali, Níger, Senegal e Togo;
• A riqueza dos recursos naturais existentes e alguns na Guiné-Bissau contribui para que seja um país 
com um considerável potencial económico
• Bafatá possui condições excecionais para a produção de arroz
• Existência de variados setores inexplorados 
• Porto adaptado às condições do país
• Destaque na comunicação social da comitiva empresarial participante.
• Os seminários foram o ponto de destaque na missão, que permitiu aos participantes o contacto com 
diversas entidades oficiais e privadas, criando uma ampla rede de contactos.

Oportunidades:

Constrangimentos:

• Para muitas empresas portuguesas, existe um desconhecimento das potencialidades que este país apresenta 
• Reduzida confiança no ambiente de negócios
• Instabilidade política
• Dificuldades ao nível das vias de comunicação no interior do país
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São Tomé e Príncipe – Missão Empresarial 13 - 20 fevereiro 2016

A primeira missão empresarial a este país deste programa, constituiu-se 
como uma oportunidade de obter conhecimento em pleno da realidade 
local, em parte por via da visita efetuada a mais de duas dezenas de 
empresas do setor agroalimentar, tendo-se tido apoio por parte da 
Delegação da AICEP local.

A Missão contou com a presença da área do trading, 
logística e pesticidas e de comercialização alimentar.
As visitas incluíram distribuidores locais. Tendo-se 
também, estabelecido reuniões de networking 
com organismos locais de comércio, que se 
constituem como organismos parceiros da CAL:
• FENAPA (Federação Nacional de Pequenos Agricultores) 
• CCIAS (Câmara de Comércio, Indústria, 
Agricultura e Serviços de São Tomé e Príncipe). 
Estas últimas são organismos parceiros da CAL.
Através da missão, a comitiva empresarial 
presente obteve um conhecimento da real 
dimensão do mercado, processos burocráticos, 
a legislação local, instrumentos financeiros de 
apoio ao investimento, bem como da realidade 
empresarial local, cujos contactos abriram 
portas a parecerias de investimento ou de 
comercialização de produtos/serviços.

"A comitiva 
empresarial 

presente obteve um 
conhecimento da 
real dimensão do 

mercado"

Em relação ao programa, realizaram-se mais de 
40 reuniões, sendo de salientar as seguintes:
• Administração Portuária do Porto de São Tomé
e Príncipe único para o Comércio Externo.
E as audiências por parte de:
• Ministério da Agricultura e Desenvolvimento 
Rural de São Tomé e Príncipe
• Embaixada de Portugal em São Tomé e Príncipe
• Ministério dos Negócios Estrangeiros
e Comunidades de São Tomé e Príncipe.

A CAL preparou e organizou para esta missão a realização de um
seminário em linha com o seu modelo de atuação em cada mercado, cujos
80 participantes tiveram a oportunidade de contar com intervenções de 
várias entidades, nomeadamente as da Ministro da Agricultura de São Tomé 
e Príncipe e da Embaixadora de Portugal em São Tomé e Príncipe.



54      55

Oportunidades:

• São Tomé e Príncipe constitui-se como uma porta de entrada para outros países da comunidade, onde
se insere a Comunidade Económica e Monetária da África Central-  com especial destaque para a o Gabão.
• O turismo potencia o desenvolvimento do setor alimentar 
• São Tomé e Príncipe beneficia da sua posição geoestratégica, devido ao facto de se situar no seio do Golfo da 
Guiné, junto à costa ocidental africana, tendo ao seu alcance um amplo mercado de potenciais consumidores.
• Mercado santomense com boa recetividade de produtos de origem portuguesa – a grande maioria dos 
produtos comercializados são de origem portuguesa.
• São Tomé e Príncipe e Portugal possuem excelentes relações externas, o que torna o país africano 
bastante atrativo por parte das empresas portuguesas.
• Os empresários têm um retorno elevado na qualidade de produtos produzidos localmente, como
é o caso do café, cacau, pimenta e baunilha.

Constrangimentos:

• Inexistência dum porto com capacidade alargada para recepção de contentores reefers;
• A profundidade do caís de carga é de 3,5 m, pelo que a trasfega de carga ocorre em alto-mar, o que 
acaba por limitar a capacidade de logística do país;
• Presença de empresas portuguesas num mercado que é relativamente pequeno.
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Moçambique – Missão Empresarial 8 - 16 maio 2016

A missão a Moçambique às Províncias de Nampula e Cabo Delgado (Pemba), 
contou com a presença de empresários oriundos de setores como rações, 
agroquímicos, carnes transformadas, comercialização alimentar e formação.
A missão permitiu aos empresários atestar a realidade do agronegócio local 
através da visita às cidades de Pemba e Nampula, visitando-se mais de
30 empresas do setor agroalimentar, bem como a presença nos seminários 
realizados em cada uma daquelas localidades, os quais contaram com
a presença de mais de 100 participantes.

As empresas, tiveram assim, a oportunidade de 
contactar com empresas na área da distribuição, 
produção agrícola, trading, aviários, indústria 
transformadora de cereais, associações de 
comerciantes locais, centros de apoio ao 
investimento e entidades governamentais.
Assim,  salientam-se os seguintes:
• Governo Provincial de Nampula
• Governo Provincial de Cabo Delgado
• CEPAGRI – Centro de Promoção da Agricultura 
de Moçambique
• Administração Portuária do Porto de Nacala
e do Porto de Pemba
• Associação Agrícola de Nampula
• Confederação das Associações Económicas
de Moçambique
• Associação dos Industriais do Caju.

Em relação ao programa, destacam-se os seguintes encontros:
• Governo Provincial de Nampula, Governo Provincial de Cabo Delgado
• CEPAGRI – Centro de Promoção da Agricultura de Moçambique
• Administração Portuária do Porto de Nacala e do Porto de Pemba
• Associação Agrícola de Nampula
• Confederação das Associações Económicas de Moçambique
• Associação dos Industriais do Cajú.

Na missão empresarial realizaram-se dois seminários, um em Pemba e outro 
em Nampula, cuja adesão foi elevada, com mais de 100 participantes em sala.
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Oportunidades:

• A missão empresarial decorreu nas duas cidades mais importantes da região – Pemba e Nampula, 
possibilitando-se à comitiva empresarial diversos contactos;
• As regiões visitadas constituem-se como zonas que estão do ponto de vista geoestratégico favoráveis, 
existindo elevadas possibilidade de alavancar mercados de grandes dimensões como o mercado sul 
africano, indiano e o interior de África;
• Estima-se que as dificuldades económicas verificadas, terão conduzido à suspensão da exploração de 
matérias-primas e consequente abrandamento da economia local, serão retomadas a curto prazo;
• A exploração de matérias-primas e o turismo potenciarão uma crescente procura de bens alimentares 
básicos, o que poderá ser favorável às empresas portuguesas que queiram exportar os seus produtos;
• Verificou-se que Moçambique possui condições de excelência, quer na produção agrícola, quer
no comércio alimentar.

Constrangimentos:

• Constatou-se no decorrer da missão empresarial, que existem algumas dificuldades económicas em 
Moçambique, o que provocou um abrandamento na economia local, facto esse que levou às principais 
empresas de petróleo e gás a reduzirem os seus efetivos no país.
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Guiné Equatorial – Missão Empresarial 20 - 24 junho 2016

A primeira Missão Empresarial à Guiné Equatorial foi das ações do projeto 
que maior procura teve parte das empresas portuguesas do agronegócio. 
Em termos de áreas de atuação, foram as seguintes: equipamentos, carnes 
transformadas, hortofruticultura e comercialização alimentar.
A missão proporcionou aos participantes conhecer a realidade de Malabo
e Bata. Tendo-se organizado em ambos os locais um seminário.
As empresas, quer por via dos seminários realizados, quer por via das 
reuniões tidas com a Câmara de Comércio de Bioko e Câmara de Comércio 
de Rio Muni, realizaram mais de duas dezenas de reuniões bilaterais. 
Grande parte da missão empresarial foi coberta pela televisão local –
TVGE – Televisão da Guiné Equatorial

Durante a missão, há a destacar a participação: 
• Cônsul Honorário de Portugal em Malabo
• Encarregada de Negócios de Portugal na
Guiné Equatorial
• Ministério da Agricultura e Florestas da
Guiné Equatorial
• Holding Guiné Equatorial
• Ministério dos Negócios Estrangeiros da
Guiné Equatorial
• Operador logístico de Bata da Administração 
Portuária de Bata.

Oportunidades:

• País com elevadas condições ao nível de infraestruturas e de organização
• Verificou-se um elevado investimento nas infraestruturas de 
funcionamento por parte do Estado, ao nível de diversas vias de 
comunicação – marítimas, terrestres e telecomunicações;
• O Estado tem vindo a criar e a desenvolver diversas estruturas de apoio
à iniciativa privada e manifestou interesse em investir na agricultura
e na transformação alimentar;
• Verificou-se um elevado compromisso por parte das delegações de Bioko
e Bata da Câmara de Comércio, Agricultura e Florestas para que a comitiva 
de empresários contactasse o maior número de empresas e que tivesse 
acesso a importantes ferramentas de investimento.

Constrangimentos:

• Variadas condicionantes na lei do investimento local 
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Guiné-Bissau – Missão Empresarial 30 setembro - 7 outubro 2016 

A Missão Empresarial à Guiné-Bissau ocorreu nos mesmos moldes
da primeira, contando novamente com o apoio da:
• RECAGRO
• Delegação da AICEP local. 
Carnes transformadas, equipamentos, hortofruticultura e comercialização 
alimentar foram as fileiras representantes pelas empresas portuguesas.

Durante o seminário, que, inclusivamente 
teve uma adesão ainda superior ao da missão 
anterior, com cerca de 130 participantes, foram 
abordados diversos temas, como investimento 
estrangeiro na Guiné-Bissau e as potencialidades 
do agronegócio neste país.

Em relação ao programa, contactaram-se cerca 
de 30 organismos, destacando-se:
• Embaixador de Portugal na Guiné-Bissau
• Governador da Região de Gabu
• Ministério do Comércio e da Indústria
• Centro de Formalização de Empresas
• Administração Portuária
• Ministério da Agricultura e Desenvolvimento Rural
• Presidência da República da Guiné-Bissau.

Relativamente às oportunidades e constrangimentos em relação
à Missão que decorreu na Guiné-Bissau, estes serão as mesmas já descritos 
anteriormente, aquando da primeira missão que decorreu em fevereiro de 2016.
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Brasil – Feira SuperMinas 16 - 22 outubro 2016

• 30ª SuperMinas Food Show
• 3 dias de feira – 18 – 20 outubro 2016
• Local: Expominas - Centro de Feiras de Minas Gerais (Belo Horizonte)
• A SuperMinas é o mais completo evento da categoria no Brasil e o único 
com a união dos segmentos de panificação e de supermercados. 
• Reuniu as novidades e tendências em alimentos, máquinas, equipamentos 
e softwares usados no comércio retalhista.

Relativamente ao programa, a CAL proporcionou 
à comitiva empresarial, o contacto com mais 
de cinco dezenas de empresas do setor 
agroalimentar, não só durante a feira bem 
como através de diversas reuniões que 
complementaram o programa, nomeadamente com:
• Cônsul de Portugal em Belo Horizonte
• Federação de Agricultura do Estado de Minas Gerais
• Associação Mineira de Supermercados
• Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais.

Durante a feira, as empresas estiveram representadas no expositor da CAL, 
tendo um espaço próprio, para as empresas do agronegócio participantes 
estabelecerem contactos. 

A 30ª edição da SuperMinas culminou com um
balanço positivo e optimista. Segundo dados 
da organização, Associação Mineira de 
Supermercados (AMIS) e pelo Sindicato
e Associação Mineira Mineira da Indústria da 
Panificação (Amipão), a feira movimentou 1,7 mil 
milhões de reiais em negócios, estabelecendo-se 
um novo recorde. Em três dias de evento,
430 expositores apresentaram produtos
e serviços a supermercados, panificadores, 
grossistas, distribuidores, representantes
e fornecedores do ramo do retalho.
Totalizaram-se 53,5 mil participantes de 650 
municípios mineiros e de outros estados do Brasil 
e foram lançados 340 produtos.

Totalizaram-se 53,5 
mil participantes 

de 650 municípios 
mineiros e doutros 

estados do Brasil
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Oportunidades:

• Presença numa maior feira de retalho, reconhecida como um dos maiores eventos do mundo no género.
• Elevada visibilidade das empresas portuguesas aos visitantes da feira através do stand concebido pela 
CAL, cuja localização foi bastante favorável à criação de contactos.
• Stand com amplo espaço – 30 m2 – era composto por vitrines e prateleiras com zonas individualizadas 
de destaque dos produtos de cada empresa participante.
• Stand da CAL – único stand com a representação de empresas portuguesas com diversas fileiras
do setor agroalimentar.
• A zona central do stand funcionou como ponto de partilha, proporcionando-se reuniões com empresários. 
• Realização de contactos comerciais em diversos níveis, quer através dos visitantes presentes na feira, quer 
através das visitas complementares do programa – empresas de distribuição alimentar, retalhistas etc.

Constrangimentos:

• Desvalorização do real, que culminou numa inferior adesão de empresas participantes;
• Exigentes requisitos locais para a comercialização de produtos de origem animal junto do 
Departamento de Inspeção de Produtos de Origem Animal (DIPOA) do Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento.
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Portugal – Missão Inversa 26 - 27 outubro 2016

Durante a missão inversa, proporcionou-se aos cerca de 70 empresários 
proveniente de Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique,
São Tomé e Príncipe e Guiné Equatorial, um conhecimento integrado da 
realidade do agronegócio a sete empresas de referência localizadas na Zona 
Centro de Portugal.
Foram ainda organizados dois almoços de confraternização, procurando-se 
o estabelecimento de relação entre os presentes, num ambiente propício 
à partilha de ideias e de experiências, bem como à criação de contactos 
comerciais incentivando potenciais negócios.

As empresas portuguesas visitadas nas suas 
instalações pela comitiva empresarial foram:
• Joper
• Campotec
• Fradplanta
• Cooperfrutas
• Orivárzea
• Companhia das Lezírias
• Adega Cooperativa de Pegões.

Oportunidades:

• Contacto com empresas de referência no setor do agronegócio por parte 
de potenciais compradores e de parceiros comerciais.
• Oportunidade das empresas portuguesas demonstrarem técnicas que 
permitem atingir  economias de escala, favorecendo potenciais negócios 
entre empresários.

Constrangimentos:

• Não se verificaram quaisquer constrangimentos.
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Cabo Verde – Missão Empresarial 14 - 19 novembro 2016

Durante a Missão Empresarial a Cabo Verde, a comitiva participante esteve 
na Ilha de Santiago, Cidade da Praia. 
Ao longo do programa da missão empresarial a comitiva, foi sendo 
convidada para visitas e reuniões, permitindo uma rentabilização do 
programa tendo em conta os objetivos de cada participante. Houve ainda
a oportunidade de visitar a Feira Internacional de Cabo Verde pelas empresas 
portuguesas de hortofruticultura, comercialização alimentar e vinho.

A missão empresarial teve o apoio da delegação 
local da CAL, a Câmara de Comércio do Norte de 
Cabo Verde que agilizou a realização do seminário 
na Cidade da Praia.

No decorrer da missão, a CAL assinou um 
protocolo de cooperação com:
• ACAISA – Associação Comercial Agrícola 
Industrial Serviços de Santiago, tendo ainda 
participado num workshop realizado na Câmara 
Municipal de São Miguel.
Dos mais de 20 contactos estabelecidos, 
destacam-se os seguintes:
• Despachante oficial
• Empresa de navegação
• Administração Portuária
• Embaixada de Portugal em Cabo Verde
• Cônsul de Portugal na Praia
• Banco Comercial do Atlântico
• Delegação da AICEP em Cabo Verde
• Cabo Verde Investimentos.
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Oportunidades:

• Cabo Verde apresenta um ambiente de negócios extremamente favorável às empresas portuguesas.
• A intenção do governo em duplicar o número de turistas até 2020;
• Existência de infraestruturas modernizadas com uma boa rede de vias de comunicação.
• A comitiva empresarial foi integrando visitas e reuniões de interesse ao longo da missão, o que criou 
um ambiente dinâmico aos participantes, rentabilizando a missão, já que o programa foi assim ao 
encontro dos objetivos dos participantes.
• Cabo Verde apresenta uma estabilidade política de referência no continente africano.
• A economia encontra-se em crescimento contínuo tendo uma moeda estável que se encontra 
indexada ao euro.
• O turismo, como um dos principais setores de desenvolvimento económico, constitui diversas 
oportunidades de negócios para empresas que atuam no setor agroalimentar.
• O governo tem vindo a proceder à construção de barragens de regadio com o objetivo de reduzir 
o impacto da falta de chuva, que afeta, não só empresas do setor agrícola, bem como outras, que 
pretendam instalar-se neste país.
• O governo já procedeu à construção de cinco barragens de regadio com o objetivo de diminuir
o impacto da falta de chuva, enquanto, outras duas, estão na fase terminal da sua construção.

Constrangimentos:

• A reduzida dimensão do país e a sua insularidade podem constituir-se como obstáculos para
as empresas que pretendam internacionalizar-se em Cabo Verde;
• A falta de chuva regular constitui-se como um recurso natural escasso em Cabo Verde, o que poderá 
limitar a implementação de empresas neste país.
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São Tomé e Príncipe – Missão Empresarial 26 novembro - 3 dezembro 2016

A segunda Missão Empresaria a São Tomé e Príncipe ocorreu nos mesmos moldes 
que a primeira, em fevereiro de 2016.
Laticínios, comercialização alimentar, panificação e hortofruticultura foram 
as fileiras representantes pelas empresas portuguesas.

Durante o seminário, foram abordados diversos 
temas, como o investimento estrangeiro em 
São Tomé e Príncipe e as potencialidades do 
agronegócio neste país, aos cerca de 90 participantes.
Em relação ao programa, contactaram-se cerca 
de 30 organismos, destacando-se:
• Banco Internacional de São Tomé e Príncipe
• Super Ckdo
• Despachante oficial
• Fábrica de Cholocolate Cláudio Corallo
• Intermar
• Afrimar
• Espaço Fértil
• Agripalma
• Delegação da AICEP em São Tomé e Príncipe
• Ministério da Agricultura e Desenvolvimento Rural
• Administração Portuária de São Tomé
• Ministério dos Negócios Estrangeiros
e Comunidades de São Tomé e Príncipe
• Rosema
• Complexo Pesqueiro de Neves
• Centro de Investigação Agrícola e Tecnológica
• Agência de Promoção do Comércio
e Investimento de São Tomé e Príncipe
• Cooperativa de Exportação de Café Biológico
e Unidade de transformação e venda de produtos 
alimentares Kua Tela.

Relativamente às oportunidades e constrangimentos, estes serão
os mesmos, já descritos anteriormente na primeira missão.
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Guiné Equatorial – Missão Empresarial 11 - 17 dezembro 2016

Dado o sucesso da primeira missão em junho de 2016, a CAL manteve
o alinhamento da programação da segunda Missão Empresarial à Guiné Equatorial.
A realização do seminário em Malabo revelou-se bastante produtiva, dado 
que num reduzido espaço de tempo, foi possível o contacto com cerca
de 50  empresários das mais diversas áreas.

A destacar os contactos com os seguintes 
organismos:
• Solege (Sociedade de Advogados Miranda & Associados)
• Holding Guiné Equatorial
• Martinez Hermanos
• Fábrica de cervejas
• Cônsul Honorário de Portugal em Malabo
• Ministério da Agricultura e Florestas
da Guiné Equatorial
• Ministério dos Negócios Estrangeiros
da Guiné Equatorial
• Banco Bange.

Relativamente às oportunidades e constrangimentos, estes serão 
os mesmos já descritos anteriormente na primeira missão.
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Oportunidade e constrangimentos globais

• A língua comum constituiu-se como um dos principais pontos de facilitação 
no desenvolvimento internacional do negócio das PME.
• O processo de internacionalização das PME nos países lusófonos integra-se 
numa rede de acordo inter-empresarias, pelo que a presença de parceiros 
locais é um aspeto chave no alcance de resultados.
• Presença de delegações da CAL e parceiros locais em cada país 
proporcionou uma maior agilização da concretização dos objectivos das 
empresas participantes.
• Inexistência de fronteiras políticas em mercados regionais como SADC
e UEMOA permitem às empresas uma maior facilidade na entrada de países 
adjacentes, proporcionando economias de escala.
• Existência nalguns países lusófonos de linhas de financiamento, concursos 
internacionais e públicos e apoio à exportação, bem como, seguros de crédito. 
• Os programas delineados permitiram o acesso a diversa informação
de preços de exportação e mercado de quotização.
• Nos mercados lusófonos poder-se-ão disponibilizar produtos que em 
Portugal não possuem atratividade, como é caso de equipamentos, havendo 
assim a transferência industrial. Verificou-se em muitos países investimento 
nas áreas de equipamentos e de maquinarias.
• Nalgumas áreas de atividade do agronegócio verifica-se a existência
de menores competidores, o que incentiva à internacionalização
de determinadas empresas.
• A internacionalização das empresas portuguesas constitui-se na redução da 
dependência do mercado doméstico das PME portuguesas, especialmente 
em empresas que se encontram com um reduzido volume de negócios.
• Em muitos países, a adaptação de produtos às normas em vigor nos países 
lusófonos é reduzida, já que grande parte da legislação existente se baseia 
no quadro legal português.
• Em muitas áreas de atividade, o mercado não se encontra saturado
• Verificou-se que nalguns mercados lusófonos uma presença nula de certos 
produtos que as empresas participantes comercializam, pelo que o seu 
crescimento, mesmo que pequeno, é sempre possível.
• Alguns países possuem os mesmos hábitos alimentares o que se constitui 
como vantagens paras as empresas agroalimentares portuguesas.
• Nalguns países a transição que emerge das classe média-alta, 
proporcionando um elevado poder de compra, faz com que haja cada vez 
mais uma maior procura por produtos diferenciadores de valor acrescentado 
• As empresas portuguesas poderão beneficiar de produzir localmente na 
sua atividade de produtos com benefícios ao nível do custo e qualidade. 
• A preparação por parte dos participantes em relação aos mercados 
lusófonos, a qual foi complementada com informação de potencialidades de 
produtos com base em dados estatísticos por parte da CAL, tornou-se numa 
vantagem competitiva, facilitando a sua entrada nos mercados lusófonos.

Oportunidades:
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Constrangimentos:

• Desconhecimento das potencialidades dos mercados externos por parte de empresas agroalimentares
• Barreiras alfandegárias e outras formas de protecionismo existentes nalguns países lusófonos;
• Nalguns países há uma forte agressividade concorrencial.
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Resultados

No que diz respeito aos resultados alcançados pelas empresas participantes,
até ao momento, algumas empresas estabeleceram contactos com
a intenção de abrir uma filial comercial (20%), receberam propostas 
comerciais (13%) e criaram parcerias comerciais (10%). 

Para além dos resultados acima mencionados, 
houve alianças entre empresas de diferentes 
áreas de atividade, no sentido de realizarem 
vendas em consórcio, o que acaba por mitigar 
riscos em termos de negócios, promovendo um 
maior fortalecimento no aumento do volume 
de negócios nos países lusófonos. A abertura de 
filiais comerciais resultou do consócio de três 
empresas em três países – Guiné Equatorial, 
Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. De referir 
que os resultados dos investimentos nos países 
lusófonos obtêm-se num espaço temporal de 
médio/longo prazo. No futuro espera-se que 
se consigam atingir os objetivos quantitativos 
previamente descritos neste projeto.

"Os resultados dos 
investimentos nos 

países lusófonos 
obtêm-se num espaço 

temporal de médio/
longo prazo"

7%

7%

10%

13%

20%

43%

Resultados alcançados pelas empresas participantes
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Comunicação

Num ambiente extremamente competitivo, a internacionalização das 
economias e das empresas em particular, apresenta-se como um assunto 
cada vez mais atual e continuamente renovado. Assim, uma das estratégias 
de potenciarem as empresas, é investir em técnicas de promoção/
publicidade, o que aumenta a visibilidade das empresas participantes. Neste 
projeto, este foi um trabalho que foi levado a cabo pela CAL. Quanto maior 
for a comunicação feita em relação às empresas, maior será assim o acesso 
aos seus produtos/serviços.

A comunicação é a atividade mais visível duma empresa, bem como a mais 
influenciada pela envolvente cultural, pois o seu objetivo é fazer com que 
a empresa seja notada. Nos últimos tempos, a evolução das comunicações 
provocou o incremento das transações comerciais internacionais, reduzindo 
a importância das fronteiras geográficas. 
Todo o material de promoção e de apoio, como revistas e flyers, foi emitido 
no mesmo idioma do país de destino – português;

A disseminação das diversas ações que 
integraram o Projeto de Internacionalização 
foi executada através das seguintes vias de 
comunicação:

Telefone

Seminários de 
divulgação do projeto 
realização em conjunto 
com entidades parceiras, 
nomeadamente:

Contacto presencial
em eventos do setor do 
agronegócio

• Ovibeja - Beja
• Feira Nacional de 
Agricultura – Santarém

Email 

• 3 Viana do Castelo - CEVAL - Confederação Empresarial 
do Alto Minho
• 2 Porto – Associação Nacional dos Comerciantes
e Exportadores de Vinhos e Bebidas Espirituosas
e Associação Comercial do Porto
• 2 Braga -  ACB – Associação Comercial de Braga
• 4 Fundão - Associação Comercial e Industrial do 
Concelho do Fundão
• 4 Coimbra - Conselho Empresarial do Centro
• 1 Setúbal – Associação do Comércio, Indústria, Serviços 
e Turismo do Distrito de Setúbal
• 1 Évora - Núcleo Empresarial da Região de Évora
• 2 Beja - ACOS - Associação de Agricultores do Sul

Através destes seminários 
foram divulgadas as 
oportunidades de 
negócio em zonas onde 
há predominância de 
empresas do setor. 

• Cerca de 400 contactos 
telefónicos por ação

• Emails enviados a cerca de 
2 000 assinantes por ação
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Publicidade

Banners – jornais 
(Ex:JN, Correio Manhã, 
Agricultura e Mar) 
Entrevistas – por parte 
de Jorge Santos

Por cada missão:
• Revista promocional: 250 cada missão
• Revista promocional com descrição das empresas: 200
• Flyers promocionais: 1000
• Revista promocional do projeto: 3000

Promoção redes sociais e utilização da base de dados
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Considerações finais

A realização dum programa com foco num único setor, neste caso
o agronegócio, garantiu uma maior robustez, o que promoveu o alcance
dos resultados obtidos. 

Diversos organismos têm vindo a apostar no apoio
a iniciativas setoriais, como é o caso da AICEP
e Compete 2020, favorecendo assim, a prospeção 
em mercados internacionais, segundo um 
determinado setor de atividade específico.
Em todas as ações do projeto, verificaram-se 
interrelações comerciais de empresas de áreas
de atividade complementares.
De acordo com os resultados obtidos, verificou-se 
que a grande maioria das empresas participantes 
possui capacidade para serem bem-sucedidas nos 
mercados lusófonos.
Os resultados obtidos, até ao momento, por parte 
das empresas participantes, demonstram que 
as PME possuem capacidade para estenderem 
as suas atividades além-fronteiras, mais 
concretamente, em países que partilham
a mesma língua – o português.

"Os resultados 
obtidos, (...) 

demonstram que 
as PME possuem 
capacidade para 

estenderem as suas 
atividades além-

fronteiras"
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Parceiros:

O único banco do mundo
presente em 7 países
de Língua Portuguesa

Morada: Av. Brasília Apartado 12066
1050-214 Lisboa

geral@calusofona.org T. +351 213 018 42www.calusofona.org

com o apoio:

Tel.: +351 213 018 426 geral@calusofona.org
www.calusofona.org

Tapada da Ajuda, Edifício I, DGAV
1349-018 Lisboa - Portugal
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