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FICHA DE INTERNACIONALIZAÇÃO 

Batata 

 

CENÁRIO DE ANTECIPAÇÃO 

Aumento das exportações, assente na antecipação da comercialização e/ou no reforço de 
estratégias de Internacionalização para a batata primor e para a de conservação 

A análise da evolução do setor ao longo dos últimos 5 anos permite confirmar que se regista uma 

quebra no preço ao produtor, que resulta de um aumento de oferta (através de entradas/importação 

e/ou do aumento de produção), associado a uma redução da procura.  

O sector deve continuar a organizar-se de modo a fazer face a estes ciclos de variação de 

quantidades e preços, realizando uma programação adequada da produção, tendo em consideração 

a procura efetiva e capacidade de absorção pelo mercado. Para tal, é necessária a concentração da 

oferta e organização da produção.  

No sentido de conseguir margens viáveis, o setor deverá ainda orientar-se para uma redução dos 

custos de produção, para estratégias de maximização de eficiência como compras agregadas de 

fatores de produção, negociação antecipada da produção e redução de custos de contexto (incluindo 

os das próprias estruturas setoriais).  

O PDR 2020 possui instrumentos vocacionados para esse efeito (incentivo à participação em OP, OI, 

integração vertical).  

Uma vez que a batata é um dos alimentos mais nutritivos e uma fonte de energia e elevado teor de 

proteínas de boa qualidade, de vitaminas e de minerais, importa ainda considerar as seguintes 

propostas: 

  Valorização do produto através de ações de informação credibilizando a sua imagem e 

consciencializando os consumidores para as vantagens do produto com base em informação 

credível, podendo ser sustentada por parcerias estratégicas (médicos, nutricionistas) e estudos 

científicos devidamente reconhecidos e fundamentados; 
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  Valorização do produto de acordo com preferências de consumo dos países alvo, através da 

qualidade e segurança alimentar, da sua origem e especificidade; 

  Valorização do produto através da criação de valor, da inovação e obtenção de novos produtos 

transformados (batata de conservação); 

  Valorização do produto através da promoção e introdução de instrumentos de marketing 

adequados que pode incluir novas embalagens, rotulagens adequadas aos consumidores e 

mercados-alvo. 

O Compete 2020, nas suas medidas de competitividade e internacionalização, contempla apoios a 

ações de capacitação, inovação e internacionalização que vão neste sentido. 

 

BREVE CARACTERIZAÇÃO 

GERAL 

  A batata (Solanum tuberosum) é uma planta perene da família das solanáceas. A planta adulta 

geralmente tem entre 0,6 e 1,0 m de altura, possui flores e frutos, e produz um tubérculo comestível rico 

em amido, um hidrato de carbono. Foi introduzida na Europa no século XVI pelos espanhóis constituindo-

se globalmente como um alimento fundamental (staple food). Atualmente, o tubérculo é o 4º alimento 

mais consumido do mundo depois do milho, do trigo e do arroz, com milhares de variedades de 

diferentes cores, sabores e tamanhos que são utilizadas em receitas em todo o mundo procurando-se, 

por melhoramento genético, variedades cada vez mais resistentes a pragas e doenças.  

  É uma das culturas mais exigentes em nutrientes, pela sua elevada produtividade; 

   A batata é assim um dos alimentos mais nutritivos para o homem e é considerada um dos poucos 

alimentos capazes de nutrir a crescente população mundial por ser fonte de energia e conter elevado teor 

de proteínas de boa qualidade e de alto índice de valor biológico, vitaminas e minerais. É uma das culturas 

que apresenta maior produção de energia e proteínas por hectare por dia (ABBA,2007). 

  A indústria proporciona novas oportunidades de mercado, requerendo o uso de cultivares adequadas 

para cada propósito, com produtos capazes de satisfazer os padrões de marketing rígidos da indústria de 

processamento (SALAZAR; BUSCH, 2001). No entanto, o desenvolvimento da indústria de batata 

processada é geralmente dificultado pela falta de matéria-prima de qualidade e pelo seu fornecimento 

regular por parte dos produtores (BREGAGNOLI, 2006). 

NACIONAL 

  Em Portugal, a cultura da batata tem importância social e económica nas regiões produtoras (Norte e 

Centro) pelo seu  papel na criação de emprego, bem como pela sua produção na agricultura para 

autoconsumo; 

Em 2013, os valores indicativos da cultura, foram: 

  A área de produção nacional concentrava-se 41 % na região norte, 29% na região centro e 27 % no vale 

do Tejo; 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Planta_perene
http://pt.wikipedia.org/wiki/Fam%C3%ADlia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Solanaceae
http://pt.wikipedia.org/wiki/Tub%C3%A9rculo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Amido
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  O volume de produção na região norte foi de 31%, na região centro de 27 % e na de Lisboa e vale do 

Tejo de 39 %, correspondendo nesta última a maiores produtividades; 

  As produtividades médias no continente foram de 19 t em regadio e de 10 t em sequeiro; 

  Na região de Lisboa e vale do Tejo a produtividade média foi de 28 t em regadio e de 17 t em sequeiro; 

  Na região norte a produtividade média foi de 14,5 t em regadio e de 7,7 t em sequeiro; 

  Na região centro a produtividade média foi de 18 t em regadio e de 6 t em sequeiro; 

 

DIAGNÓSTICO 

Análise Interna    Pontos Fortes 

  Boa produtividade da cultura em algumas regiões do país; 

  Cultura bem adaptada às condições de solo e clima, nas zonas de maior incidência; 

  Boa qualidade e segurança alimentar do produto; 

  Investigação e experimentação associadas ao desenvolvimento da cultura; 

  Aposta crescente no marketing e na promoção da batata nacional; 

  Crescimento potencial sustentável do consumo nacional; 

  Capacidade de resposta da produção às crescentes exigências de  qualidade do mercado de consumo; 

  Preocupação crescente da indústria com controlo de qualidade do produto. 

Análise Interna    Pontos Fracos 

  Elevados custos dos fatores de produção (fertilizantes, fitofármacos, energia); 

  Aumento dos preços dos fatores de produção.  

  Agricultores envelhecidos; 

  Falta de mão-de-obra e seu elevado custo; 

  Pequena dimensão das explorações; 

  Produtividade média baixa em sequeiro; 

  Nível organizacional baixo das estruturas associativas; 

  Limitada capacidade negocial da produção junto da grande distribuição; 

  Preços do produto final pouco competitivos; 

  Fraca promoção do produto nacional e das suas vantagens comparativas; 

  Elevada concorrência do mercado exterior; 

Análise Externa   Oportunidades ou Oportunidades Latentes 

  Forte ligação dos produtores à agricultura e ao meio rural; 

  Necessidade de emparcelamento/redimensionamento das explorações e mecanização da cultura. 

  Garantia de qualidade do produto nacional (notoriedade); 

  Maior consistência das políticas públicas de apoio à exportação de produtos alimentares; 
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  Consciencialização da importância da agroindústria e do agro-negócio no desenvolvimento económico 

e na exportação de produtos transformados; 

  Possibilidade de expansão da cultura e da agroindústria portuguesa para os países CPLP onde não 

existe, ou  existe pouco, capacidade industrial de processamento; 

  Possibilidade de expansão do produto nacional para mercados sofisticados e nichos de mercado. 

FACTORES CRÍTICOS DE SUCESSO 

  Elevados custos de produção, o que retira capacidade de concorrência nacional à comercialização nos 

mercados internacionais; 

  Fracas condições de produtividade em algumas regiões; 

  Insuficiente promoção do produto; 

  Qualidade pouco diferenciada do produto; 

  Produto pouco adaptado ao público-alvo e a mercados específicos; 

  Fraca expressão do produto na criação das organizações de produtores; 

  Incorporar ainda mais o emparcelamento e a mecanização da cultura. 

 


