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FICHA DE INTERNACIONALIZAÇÃO 

UVA DE MESA 

 

CENÁRIO DE ANTECIPAÇÃO 

Aumento sustentável das exportações de Uva de Mesa através do aumento da produção e de 
uma estratégia de internacionalização conjunta. 

O interesse manifestado pelos consumidores e agentes económicos, aliado às características excepcionais 

da uva de mesa nacional e às oportunidades existentes no mercado global, não obstante a tendência de 

diminuição da produção doméstica registada na última década, constituem factores de estímulo à 

realização de acções coordenadas na fileira. Neste contexto antevêem-se, para o próximo período, as 

seguintes tendências: 

 

  Aumento da produção, através da reconversão e/ou ampliação dos pomares/variedades de qualidade 

e mais valorizadas pelo mercado (ex. variedades precoces e castas sem grainha); 

  Aumento da quota no mercado externo; 

  Reforço das dinâmicas de organização e concentração das estruturas de transformação e 

comercialização; 

  Reposicionamento da imagem do produto – notoriedade associada à qualidade excecional, 

diferenciação e segurança alimentar; 

 

Neste contexto, os objectivos operacionais no próximo período passarão, designadamente, por:  

 

  Aumentar a integração ao longo da cadeia de valor e a resiliência à volatilidade dos preços; 

  Reforçar a 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. 

 CENÁRIO DE ANTECIPAÇÃO 

  BREVE CARATERIZAÇÃO 

 

 FATORES CRÍTICOS DE SUCESSO 

 

 DIAGNÓSTICO 

O ANÁLISE INTERNA - PONTOS FORTES 

O ANÁLISE INTERNA - PONTOS FRACOS 

O ANÁLISE EXTERNA - OPORTUNIDADES OU OPORTUNIDADES LATENTES 
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  Criar sinergias virtuosas resultante de parcerias entre operadores da fileira e associar a imagem de 

Portugal a um sector com um forte potencial produtivo associado a um perfil de qualidade único; 

  apostando na sua capacitação e orientação para novos mercados e novas oportunidades de negócio. 

  maior promoção do produto qualificado e diferenciado, junto dos consumidores-alvo no mercado 

externo. 

  Melhorar a capacidade de conservação, com consequências positivas ao nível da logística e apostar 

na precocidade da comercialização, como condição de acesso privilegiado a mercados alvo em períodos 

determinados; 

 

Nota: No mercado externo, a uva de mesa será transacionada 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. Luis 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) abrangendo o 

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

 

 

BREVE CARACTERIZAÇÃO 

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

da economia e a capacidade de diferenciação, apresentam-se em seguida, para este produto, os aspetos 

mais relevantes. 

  A Uva de Mesa é um produto que tem tido um crescimento significativo no mercado externo desde 

2004, duplicando o seu valor; 

  As exportações (saídas), embora partindo de quantidades relativamente pequenas, aumentaram 

muito significativamente a partir de 2009 (8M€ em 2011); 

  O Saldo Comercial é negativo. Em 2011, o volume de vendas ao exterior totalizou 8M€, e as entradas 

totalizaram 36M€. As importações de uva de mesa estabilizaram, na última década, em 

aproximadamente 30.000 ton/ano; 

  Nos dois últimos anos, o Grau de Abastecimento do Mercado Interno sofreu quebras acentuadas 

(20%), permitindo concluir que as exportações (saídas) aumentaram significativamente (em 2007, a 

Orientação Exportadora era de 4,8% e em 2011, foi de 39,3%); 

  O consumo de frutos, que duplicou nos últimos vinte anos, em Portugal (120kg/habitante/ano), não 

foi, à semelhança de outros produtos alimentares, acompanhado por um correspondente acréscimo 

da oferta doméstica, verificando-se, como foi referido, uma quebra acentuada na produção, o que 

esteve na origem do défice das trocas com o exterior. 
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  A Espanha foi, em 2010, o principal mercado de destino, com 70% da uva de mesa exportada (3M€), 

embora com o aumento do consumo registou-se uma descida no peso de importância deste mercado 

em 2011 (com um peso de 44% das exportações deste produto). 

  Com muito menor dimensão, em 2011, seguiram-se Reino Unido (7%), Angola (4%), registando no 

entanto, uma ligeira subida em 2010. O principal fornecedor do mercado nacional foi a Espanha e, em 

período de contraestação, a África do Sul. 

  O mercado polaco teve um aumento exponencial de 2010 para 2011, na importação deste produto de 

Portugal. Tendo importado de Portugal 19.000€ em 2010, e registando em 2011 mais de 3M€; 

  A exportação de uva sem grainha, ainda em reduzida escala, destina-se maioritariamente ao mercado 

inglês, grande apreciador deste tipo de uva. 

  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 EU. 

 

DIAGNÓSTICO 

Análise Interna    Pontos Fortes 

  Adaptação ao perfil dos consumidores mais exigentes do mercado alvo apostando em variedades de 

qualidade, com boa apresentação e/ou sem grainha;  

  Cotações em alta no mercado nacional e externo ao longo das últimas campanhas, principalmente no 

início da campanha de comercialização e para as variedades mais valorizadas pelo consumidor;  

  Evolução favorável dos termos de troca, sobretudo a partir de 2004; 
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  Boa capacidade de conservação e resistência ao transporte e manuseamento quando a uva é 

colocada em câmaras frigoríficas e transporte efectuado por veículos frigoríficos; 

  Elevada procura do produto pelas cadeias de distribuição, com entregas contratualizadas. Em menor 

escala, a procura pelos mercados abastecedores e mercados regionais. 

Análise Interna    Pontos Fracos 

  Registou-se uma quebra significativa de área e produção, devido ao envelhecimento e 

desaparecimento de algumas vinhas/variedades, sem a sua renovação. 

 

 

* Dados preliminares 
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  Predominância de empresas com reduzida dimensão e fraca estruturação para enfrentar com êxito o 

desafio da internacionalização; 

  Fraca concentração/grande segmentação da oferta com Organizações de Produtores com pequena 

dimensão. O escoamento da uva efetuou-se através de Organizações de Produtores (OPs) de pequena 

dimensão, armazenistas e, principalmente, produtores individuais com alguma dimensão. 

 

Análise Externa   Oportunidades ou Oportunidades Latentes 

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

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

empresas do sector nos mercados internacionais, de capacitação das empresas do sector com 

potencial exportador e de criação de sinergias benéficas entre as empresas parceiras nas ações no 

mercado externo; 

  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; 

  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 Regulamento (CE) n.º 

3/2008, do Conselho. 

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

programa fruta escolar de Portugal; 

  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 onde é possível 

um aumento de quota da uva de mesa nacional – 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; 

  Processo de resolução dos procedimentos de importação norte-americanos para a uva de mesa, que 

envolvem um sistema de preclearance (“pré-desalfandegamento”), para certificarem a mercadoria in 

loco antes da exportação, muito moroso e dispendioso previsto para daqui a 4 ou 5 anos; 

  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; 

*
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  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. 

 

FATORES CRÍTICOS DE SUCESSO 

  Competitividade do produto no mercado externo: a generalizada 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, quer ao nível de apoios, quer no que se refere ao 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 

sectoriais 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 empreendedorismo e de assunção de risco empresarial; 

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

distribuição e comercialização; 

  Incapacidade de influenciar o mercado, resultante da falta de escala; 

  Dificuldade de aumento de quota no mercado nacional; 

  Baixo grau de adequação dos regimes de incentivos 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; 

  Suporte institucional para a internacionalização, nomeadamente, no que se refere à disponibilização 

de informação inteligente e na actuação ágil da 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. 


