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FICHA DE INTERNACIONALIZAÇÃO 

MAÇÃ 

 

CENÁRIO DE ANTECIPAÇÃO 

Aumento sustentável das exportações de Maçã e reforço da estratégia de internacionalização 
conjunta 

Trata-se de um produto com um potencial de crescimento assinalável, tendo presente, não só as 

excelentes condições agronómicas e climáticas nacionais, mas igualmente o interesse manifestado pelos 

consumidores e agentes económicos. Neste contexto anteveem-se, para o próximo período, as seguintes 

tendências: 

  Aumento da produção, contrariando a tendência no sentido do decréscimo da produção registada ao 

longo da ultima década; 

  Aumento da quota no mercado nacional e o crescimento a nível do mercado externo, reforçando as 

competências das organizações neste domínio, num quadro de uma orientação mais focada para 

novos mercados e novas oportunidades de negócio; 

  Melhoria da capacidade de conservação do produto, facilitando a logística e melhorando a 

apresentação do produto no consumidor final; 

  Maior integração dos operadores na cadeia alimentar e resiliência à volatilidade dos preços; 

  Reposicionamento da imagem do produto no mercado global – notoriedade associada à qualidade, 

diferenciação e segurança alimentar; 

O sucesso destas apostas dependerá da realização de ações coordenadas na fileira, com especial enfoque 

para: 

  O reforço das políticas de qualidade; 

  O estímulo ao aumento da produção por via da reconversão e/ou ampliação dos pomares; 
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  A melhoria do desempenho empresarial das organizações e da modernização e concentração das 

estruturas de transformação e comercialização; 

  A aposta na certificação e qualificação, com nomes e modos de produção protegidos; 

  Promoção do produto qualificado e diferenciado, junto dos consumidores-alvo no mercado externo; 

  Maior promoção internacional através de representação única e conjunta, sob a marca Portugal 

Fresh, em plataformas comerciais relevantes com especial atenção para a Europa e Norte de Africa. 

 

Nota: No mercado externo, a maçã será comercializada através de: a) OPs (e.g. Cooperfrutas, Coopval, Globalfrut, Granfer), b) grupos de 

OPs (e.g. 1. UNIROCHA-4 OPs, entre as quais Frutoeste e Frutus, 2. Luís Vicente, 3. Eurofrutas, 4. Ferreira da Silva), c) Interprofissional 

(em projeto), d) “Portugal Fresh” (Associação para a Promoção dos Frutos, Legumes e Flores de Portugal e e) abrangendo o setor 

agroalimentar, “Portugal Foods” (Associação para a promoção do setor agroalimentar - PCT). 

 

 

 

BREVE CARACTERIZAÇÃO 

 

Tendo em conta a Relevância em termos da contribuição para as exportações e/ou valor acrescentado 

da economia e a capacidade de diferenciação, analisamos a Maçã de Qualidade Diferenciada: 

  A Maça é um produto transacionável, com presença no mercado externo, embora com quantidades 

pouco significativas; 

  As exportações (saídas) aumentaram muito significativamente de 2000 a 2011 (de 2,6M€ para cerca 

de 11M€). O peso do valor das exportações de maçã no setor agrícola tem atualmente um peso de 

apenas 2%; 

  O Saldo Comercial é negativo (-28M€ em 2011); 

  Na maçã, a quota de certificação é muito pequena, sendo inferior a 1% do total da produção de maçã. 

Existe uma Denominação de Origem Protegida (DOP) - “Maçã Bravo de Esmolfe” e quatro Indicações 

Geográficas Protegidas (IGP), atribuídas às maçãs de Alcobaça, da Beira Alta, da Cova da Beira e de 

Portalegre; 

  O Grau de Autoaprovisionamento, em 2011, é superior a 87%. A quase totalidade da produção 

nacional destina-se ao mercado interno, como se pode constatar pelo Grau de Abastecimento do 

Mercado Interno que se situa em valores muito próximos (80%); 

  As exportações (saídas) corresponderam, em 2011, a cerca de 8% do volume da produção nacional 

(em 2000 eram de 5,7%), demonstrando uma fraca orientação exportadora; 
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  O aumento do consumo de maçã não tem sido acompanhado por um correspondente acréscimo da 

oferta proveniente da produção nacional, pelo que tem-se agravado o défice das trocas com o 

exterior, contabilizando-se, para o ano de 2011, um valor de importações (entradas) em torno dos 

40M€, face a um valor de exportações (saídas) de 11M€; 

 

  

 

  Os principais fornecedores do mercado nacional são Espanha e França e, em período de 

contraestação, a Argentina, o Chile e o Brasil. As vendas ao exterior destinam-se, na quase totalidade, 

à União Europeia, destacando-se o Reino Unido (com 3,2M€ em 2011), a Espanha (com 3,5M€) e ainda 

Brasil (com 1,2M€); 
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  Atualmente, a China é o maior produtor de maçã no Mundo, com um contributo de cerca de 43% na 

produção mundial. Seguem-se-lhe, mais afastados, os Estados Unidos da América com 6%, o Irão e a 

Turquia, cada um com um peso de 4%.  

  Na União Europeia (UE-27), os produtores mais importantes de maçã foram a Polónia, Itália e França, 

com um peso de 10%. A produção nacional corresponde a cerca de 2% da produção anual da UE-27; 

  Depois da alta de preços de 2007/2008 que também contagiou o mercado de frescos, em 2010, os 

preços de frutas e produtos hortícolas apresentam quebras para período homólogo que atingem os 

50%. Este fenómeno verificou-se em Portugal e nos restantes países do sul da UE. 

 

 

DIAGNÓSTICO 

Análise Interna    Pontos Fortes 

 

  Adaptação ao perfil físico-químico e organolético dos consumidores mais exigentes do mercado alvo;  

  Com exceção do período 2008-2010, os termos de troca foram sempre desfavoráveis. No entanto, 

esta tendência inverteu-se em 2011; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Dados preliminares 
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  Boa capacidade de conservação e resistência ao transporte e manuseamento da maçã quando 

colocada em câmaras frigoríficas e transporte efetuado por veículos frigoríficos; 

  Concentração da oferta e a preparação para a venda (>50%), através de Estruturas Organizadas em 

Organizações de Produtores com dimensão relevante O escoamento da maçã efetuou-se através 

destas Organizações de Produtores (OPs), armazenistas e produtores individuais com alguma 

dimensão, destinando-se o produto, na sua maioria, às grandes cadeias de distribuição com entregas 

contratualizadas e, em menor escala, aos mercados abastecedores e aos mercados regionais. As maçãs 

com calibre inferior e de menor qualidade comercial são canalizadas para a indústria de 

transformação, tanto nacional, como espanhola; 

  Bons preços, ao longo de quase toda a campanha de comercialização, para algumas variedades 

nomeadamente a Royal Gala e a Bravo de Esmolfe. 

 

 

Análise Interna    Pontos Fracos 

 

  Áreas e produções decrescentes, desde 2000, como se pode observar no gráfico seguinte: 

 

 

 

 

 

* Dados preliminares 
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  Fraca aposta em produto de qualidade diferenciada e certificada, e falta de apetência dos 

consumidores para valorizar as qualidades intrínsecas de produções específicas, designadamente, de 

“Maçã Bravo de Esmolfe”, “Maçã de Alcobaça”, “Maçã da Beira Alta”, “Maçã da Cova da Beira” e 

“Maçã de Portalegre”; 

  Custos de produção mais elevados relativamente aos existentes nos países produtores de maçã, 

nomeadamente, dos produtos fitofarmacêuticos e da energia consumida na conservação e 

armazenamento do produto, o que retira capacidade de concorrência às nossas empresas (e.g. Reino 

Unido tem metade do valor dos Consumos Intermédios por exploração); 

  Predominância de empresas com reduzida dimensão e fraca estruturação corporativa para enfrentar 

com êxito o desafio da internacionalização; 

  Produto exportado de qualidade superior ao que é comercializado no mercado nacional. As pequenas 

margens de comercialização e a fraca capacidade de negociação com as grandes superfícies, têm como 

consequência que os produtores e as respetivas OPs optem cada vez mais por outras formas de 

escoamento para valorização dos produtos de melhor qualidade; 

  Limitada capacidade de negociação do preço pelo produtor e grande peso da grande distribuição na 

margem de comercialização deste tipo de produto;  

  Ligeiro decréscimo dos preços, registando os valores mais baixos no início da campanha, dada a 

abundante oferta e no final da campanha, devido à concorrência acentuada da maçã do Hemisfério 

Sul, que invade o mercado nacional a partir de março/abril. 

 

 

Análise Externa   Oportunidades ou Oportunidades Latentes 

  Existência de uma Associação “Portugal Fresh” criada com objetivos de organização e coesão do setor 

na abordagem dos mercados nacional e internacional, de promoção dos produtos e das empresas nos 

mercados internacionais, bem como da capacitação das que revelam potencial exportador e de criação 

de sinergias benéficas entre as empresas parceiras nas ações no mercado externo; 
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  Reconhecimento de que uma marca como “Portugal Fresh” capaz de representar Portugal nas suas 

vertentes hortofrutícolas e florícolas, dentro dos critérios de excelência que caracterizam a produção 

nacional; 

  Apoios previstos no âmbito da ação 1.4.2 do PRODER, para produtos diferenciados (DOP, IGP, BIO e 

PRODI); 

  Apoios previstos no QREN – Agenda fatores de competitividade para projetos com CAE Industrial ou 

comércio por grosso que envolvam exclusivamente em fatores intangíveis de competitividade;  

  Apoio à produção concentrada no financiamento do “fundo operacional” (FO) dos Programas 

Operacionais das Organizações de Produtores reconhecidas (OP);  

  Apoio comunitário a ações de informação e promoção, consubstanciado no Reg. (CE) n.º 3/2008, do 

Conselho; 

  Integração e divulgação através do Regime Comunitário de Fruta Escolar, nomeadamente, no 

programa fruta escolar de Portugal e do Reino Unido; 

  Aumento da dimensão mínima para o reconhecimento das novas OP; 

  Consolidação e crescimento de grupos económicos em território nacional simultaneamente 

produtores e exportadores (certificados) na lógica do abastecimento contínuo ao mercado (nacional e 

externo); 

  Existência de entraves à Exportação (barreiras não tarifárias), nos grandes mercados atuais em que 

pode crescer – Brasil, Canadá, EUA, Rússia, Norte de África e Médio Oriente, entre outros; 

  Apoios ao investimento e às medidas agroambientais a níveis inferiores aos que ocorrem nos outros 

países da UE, nomeadamente, em Espanha, o principal concorrente para esta gama de produtos (e.g. 

Reino Unido tem o triplo de apoios no caso das Agroambientais); 

  Concorrência forte e em crescimento, por parte dos novos EM’s da UE-27, com economias de escala 

muito favoráveis e custo de mão de obra reduzido; 

  Procedimentos de importação norte-americanos para a maçã, que envolvem um sistema de 

preclearance (“pré-desalfandegamento”) que implica a vinda de inspetores norte-americanos para 

certificarem a mercadoria in loco antes da exportação, procedimento esse que é muito moroso e 

dispendioso; 

  Obrigatoriedade de realização de “Análise de Risco de Pragas” (ARP), pelos serviços brasileiros, como 

condição prévia à autorização de importação de produtos que nunca tenham sido importados de 

Portugal. A ARP é realizada pelos serviços fitossanitários brasileiros em parceria com “Centros 

Colaboradores” credenciados, contratados pelos interessados. Processo que implica custos e alguma 

morosidade; 

  Existência de situações de sobreposição e/ou não enquadramento, nos instrumentos de apoio 

existentes, das ações de informação e promoção nos mercados comunitário e de países terceiros. 
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FATORES CRÍTICOS DE SUCESSO 

  Problemas de Competitividade do produto no mercado externo: a falta de escala de produção, os 

elevados custos dos fatores de produção, a falta de conhecimento técnico, a situação de desigualdade, 

face a outros Estados Membros da UE, do nível de apoios e a ineficiência do sistema fiscal, que induz a 

existência de um mercado paralelo desincentivador do associativismo; 

  Necessidade de aumento do investimento na promoção do produto nos mercados de destino; 

  Inexistência de marcas subsetoriais capazes de ancorar imagens únicas e fortes (à exceção do vinho); 

  Fraca notoriedade e inexistência de uma imagem de excelência associada aos produtos 

agroalimentares portugueses, promovendo os produtos e as empresas e fomentando sinergias 

setoriais e de fileira nos mercados internacionais; 

  Dificuldade de resposta da produção ao aumento da pressão da procura, resultante da falta de 

concentração e organização da produção; 

  Incapacidade de mudança da cultura empresarial e organizativa, nomeadamente, ao nível da 

distribuição e da comunicação nos mercados alvo; 

  Falta de cultura de risco empresarial; 

  Insuficientes condições de apoio à organização e concentração das estruturas de transformação, 

distribuição e comercialização; 

  Fraca posição no mercado, sem capacidade de o influenciar, resultante da falta de escala; 

  Dificuldade de aumento de quota no mercado nacional; 

  Regimes de incentivos à agricultura, desenvolvimento rural e pescas (PRODER e PROMAR), apoiam 

apenas a promoção de produtos com menções especiais (ex.DOP’s), que na maior parte das vezes não 

têm dimensão crítica para a internacionalização; 

  Baixo grau de satisfação com os instrumentos existentes, dado o PRODER só apoiar a promoção de 

produtos de qualidade certificada que, na maior parte das vezes, não têm dimensão crítica para a 

internacionalização; 

  Falta de suporte institucional para a internacionalização, nomeadamente, na disponibilização de 

informação inteligente e na Diplomacia Económica; 

  Falta de estratégia conjunta entre o sistema financeiro e as empresas e/ou associações para partilha do 

risco nos processos de internacionalização; 

  Dificuldade no acesso a determinados mercados (Estados Unidos da América e Brasil), devido à 

existência de barreiras não tarifárias, que implicam custos adicionais e morosidade nos processos 

administrativos. 


