
GLOBALAGRIMAR

Estimulamos a criação de competências   
para a internacionalização das empresas  
agroalimentares, florestais e das pescas

INFORMAÇÃO DAS EMPRESAS
Damos visibilidade à sua empresa e aos seus produtos

Nesta área, desenvolvida em estreita colaboração com  
as entidades setoriais, procuramos prestar informações que 
contribuam para ampliar a notoriedade dos produtos  
e das marcas nacionais.

Inclui uma base de dados de empresas exportadoras,  
alimentada pelas entidades setoriais parceiras do  
GlobalAgriMar.

A pesquisa é efetuada por produto através do respetivo 
Código da Nomenclatura Combinada (até seis dígitos).
 

BUSINESS INFORMATION
We showcase companies and their products

Area available in English built in close cooperation with 
private organisations for providing information that 
contributes to improving awareness about Portuguese 
products and brands.

It includes an exporters database, powered  
by GlobalAgriMar’s business partners. 

Search is by product using the Combined  
Nomenclature Code (up to six digits).
 

Fale connosco
Talk to us
globalagrimar@gpp.pt

ESTRATÉGIAS E POLÍTICAS
Sistematizamos a informação de apoio  
ao planeamento estratégico das empresas  
do setor agroalimentar e florestal

•  Principais orientações estratégicas e de política setorial.
•   Estudos estratégicos elaborados pela Administração  

Pública e/ou Organismos Internacionais desenvolvidos  
no quadro de parcerias com entidades setoriais.

• Enquadramento
• Estratégias
• Grupos de dinamização
• Protocolos de colaboração

STRATEGIES AND POLICIES
We organise information to support strategic 
planning in the agribusiness and forestry sectors

• Main strategic and policy guidelines
•  Strategic studies produced in partnership  

with private and public entities;
• Background information
• Strategies
• Working Groups
• Cooperation protocols 

Visite-nos / Visit us
www.gpp.pt/GlobalAgriMar

We promote capacity building for internationalisation 
in the agrifood, forestry and fisheries sectors

GABINETE DE 
PLANEAMENT O, POLÍTICAS 
E ADMINISTRAÇÃO GERALGPP



FACILITAÇÃO DA EXPORTAÇÃO
Apoiamos a sua empresa no acesso aos mercados

•  Roteiro para a exportação agroalimentar – breve guia das entidades envolvidas,  
da documentação necessária e dos principais fluxogramas do processo de habilitação 
à exportação.

•  Formulário de Exportação – a preencher pelo operador, em caso de:
 1)  primeira exportação (em que é necessário a administração nacional iniciar 

processo de habilitação).
 2)  dificuldades na exportação (necessário intervenção da administração nacional 

para desbloquear a situação).

•  Constrangimentos à exportação – (sanitários e fitossanitários, técnicos, processuais 
ou outros) identificados nos mercados de destino (por produto e por mercado).

•  Instrumentos bilaterais de Portugal – principais acordos e outros protocolos 
estabelecidos entre Portugal e países terceiros para melhorar a cooperação e as 
condições de acesso e entrada dos produtos. 

•  Política comercial da UE – informação sobre acordos e estratégia de acesso aos mercados.

EXPORT FACILITATION
We support companies in accessing markets 
•  Roadmap for agrifood exports – brief guide of entities involved, documents 

necessary and main flowcharts for export clearance. 

• Export Form – to be completed by the agent in case of:
 1)  first export (when the national administration needs to start the export 

clearance process).
2)  difficulties in exporting (when intervention by the national 

administration is required to unlock the situation).

•  Constraints on exports – (SPS, TBT, procedural or other-wise) 
identified in target markets (by product and by market), including 
on-going export clearance processes.

•  Portugal’s bilateral instruments – major agreements and protocols 
concluded between Portugal and third countries to improve 
cooperation and market access.

•   EU trade policy – information on EU agreements and market access 
strategy.

INSTRUMENTOS DE APOIO
Informação sobre os Instrumentos de política  
pública disponível para apoio ao investimento  
e capacitação das empresas nos seguintes  
domínios:

• Inovação
•  Produção
•  Transformação 
•  Comercialização
•  Internacionalização

SUPPORT TOOLS
Information on public policy tools  
available to support investment and  
capacity building in the following  
areas:

•  Innovation
• Production
• Processing
• Marketing
• Internationalisation

INFORMAÇÃO ESTATÍSTICA
Produzimos e sistematizamos informação  
para um melhor conhecimento dos mercados

•  Técnico-económica e financeira, por produto e por 
mercado, com atualização semestral ou anual.

•  Diagnósticos, análises e cenários de internacionalização 
para diferentes produtos e mercados.

STATISTICAL INFORMATION
We produce and organise information  
for a better understanding of markets

•  Technical, economic and financial data, by product  
and by market, with annual or biannual updates.

•  Internationalisation diagnoses and scenarios  
for different products and markets.


