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00. INTRODUÇÃO
O setor agroalimentar é uma atividade económica de especial importância para o
desenvolvimento económico e social do Baixo Tâmega, nomeadamente para o emprego e
geração de riqueza.
Todavia, o setor agroalimentar do Baixo Tâmega enfrenta um conjunto de desafios que não
podem ser descurados com vista à concretização da elevada capacidade de especialização
instalada no território, entre os principais: (1) o tecido empresarial é constituído
maioritariamente por microempresas e PME (muitas delas de matriz familiar e tradicional),
com reduzida escala económica e financeira; (2) baixo nível de cooperação entre os agentes
do setor; (3) elevada média de idade dos agentes; (4) reduzido nível de escolaridade médio
dos agentes; (5) necessidade de readaptar e inovar os modelos organizacionais e processos
de produção, transformação e comercialização; (6) baixos índices de produtividade e
(8) e fraca capacidade de desenvolvimento de novos produtos.
Neste sentido, o Plano de Desenvolvimento do Setor Agroalimentar do Baixo Tâmega visa,
sumariamente, construir o referencial estratégico a médio e longo prazo para potenciar o
crescimento e competitividade do sector agroalimentar e das suas empresas, aumentando o
valor acrescentado dos seus produtos e permitindo o acesso a mercados mais dinâmicos. A
concretização de tal desígnio só é possível com a colaboração e envolvimento dos agentes do
território (públicos e privados). Deste modo, no processo de construção do Plano procedeu-se
à sua auscultação para construir uma estratégia integrada e ajustada à realidade, que defina
uma visão e as prioridades para o setor e, acima de tudo, que mobilize o Baixo Tâmega na
prossecução do intento de afirmação e valorização dos seus produtos agroalimentares.
O presente documento apresenta o Plano de Desenvolvimento do Setor Agroalimentar
do Baixo Tâmega, sendo que a sua estrutura se subdivide em três grandes momentos: I)
Diagnóstico Estratégico; II) Diagnóstico de Inovação; III) Estratégia de Desenvolvimento do
Setor Agroalimentar do Baixo Tâmega.
• O primeiro momento é respeitante ao Diagnóstico Estratégico, que visa caracterização
do território e o setor agroalimentar de modo a identificar e compreender as suas
fragilidades e potencialidades, bem como assegurar a construção de uma estratégia de
desenvolvimento ajustada à realidade do setor e do território.
• O segundo momento – Diagnóstico de Inovação – pretende elencar os principais
aspetos diferenciadores e inovadores aos níveis da produção, comercialização, gestão e
marketing do setor agroalimentar no contexto nacional e internacional. Deste modo, o
Diagnóstico de Inovação apresenta fatores de inovação ao nível do produto, dos processos
produtivos e de estratégias de gestão e marketing, assim como reúne um conjunto de
estudos de caso relativos ao carácter inovador de algumas empresas e organizações do
agroalimentar.
9
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00. INTRODUÇÃO
• O terceiro momento – Estratégia de Desenvolvimento do Setor Agroalimentar do
Baixo Tâmega – configura uma estratégia integrada para promover o crescimento e
competitividade das empresas do agroalimentar do Baixo Tâmega. A Estratégia incorpora
um plano de ação que visa alavancar e desenvolver as empresas do agroalimentar da
região, através da capacitação dos agentes, da promoção, valorização e atratividade do
setor, do estímulo à organização e cooperação no setor, bem como do incentivo à inovação
dos produtos e processos.
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Processo de construção do Plano de Desenvolvimento do Setor Agroalimentar do Baixo Tâmega
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01. INTRODUÇÃO
O Diagnóstico Estratégico consiste no primeiro momento de construção do Plano de
Desenvolvimento do Setor Agroalimentar do Baixo Tâmega.
É uma componente basilar na definição de um plano de ação para o fortalecimento e crescimento
do setor agroalimentar do Baixo Tâmega, dado que possibilita traçar o panorama atual do setor
e descortinar oportunidades a explorar, com vista a construir uma estratégia de médio e longo
prazo que capitalize em desenvolvimento económico a capacidade de especialização instalada
no território.
Deste modo, contribui fundamentalmente para o conhecimento mais aprofundado e
sistematizado do setor agroalimentar e do território do Baixo Tâmega nas suas múltiplas
vertentes por forma a construir uma estratégia integrada e ajustada à realidade visada, com
aumentando o valor acrescentado dos seus produtos e permitindo o acesso a mercados mais
dinâmicos.
O Diagnóstico Estratégico subdivide-se em três grandes momentos: (1) no primeiro
caracteriza-se o território do Baixo Tâmega do ponto de vista geográfico, demográfico
e socioeconómico; (2) de seguida descreve-se o setor agroalimentar e realiza-se a sua
contextualização ao nível regional e nacional; (3) e conclui-se com a análise SWOT do setor
agroalimentar do Baixo Tâmega, realçando a nível interno as forças e fraquezas, e a nível
de contexto externo as suas ameaças e oportunidades, tendo por referência a realidade
geográfica e socioeconómica do território.
Importa salientar que o Diagnóstico Estratégico é alicerçado na natureza participativa dos
agentes, baseada na colaboração e envolvimento dos interlocutores do território, através de
um processo de auscultação diversificado (entrevistas, focus group).
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02. AUSCULTAÇÃO DOS AGENTES DO TERRITÓRIO
A auscultação dos agentes do setor agroalimentar do Baixo Tâmega desenvolveu-se através de
três momentos: (i) sessão pública de apresentação e discussão do Plano de Desenvolvimento
do Setor Agroalimentar do Baixo Tâmega; (ii) realização de entrevistas semiestruturadas a
agentes privados e públicos com especial intervenção no setor agroalimentar; (iii) e organização
de focus groups temáticos com empresários e especialistas.

Sessão Pública
A sessão pública de apresentação do Plano de Desenvolvimento do Setor do Agroalimentar do
Baixo Tâmega decorreu no dia 30 novembro de 2016, nas instalações do Instituto Empresarial
do Tâmega, em Amarante.

de personalidades de reconhecido mérito no setor agroalimentar e no desenvolvimento
regional.
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02. AUSCULTAÇÃO DOS AGENTES DO TERRITÓRIO
ENTREVISTAS
As entrevistas aos responsáveis de empresas e entidades constituíram numa importante
forma de auscultação aos principais agentes do setor do agroalimentar do Baixo Tâmega,
nomeadamente na identificação de oportunidades e desafios que o setor enfrenta atualmente.
Importa referir que também foram alvo de entrevistas agentes de entidades exteriores ao
território com relevância no setor agroalimentar, de modo a discernir tendências nacionais e
internacionais do setor e identificar eventuais oportunidades de desenvolvimento, para o caso
concreto do setor agroalimentar do Baixo Tâmega.
Consistiram em entrevistas semi-estruturadas direcionadas a estimular os intervenientes
a transmitir e refletir sobre o estado da arte do setor agroalimentar, em particular do Baixo
PLANO DE DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGROALIMENTAR

Tâmega, nas dimensões da produção, transformação, comercialização e promoção.

109

ENTREVISTAS
realizadas

88

ENTREVISTAS
A EMPRESAS
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entrevistaS a entidades públicas e
associações do setor agroalimentar

Focus Group
O processo de auscultação dos agentes do Baixo Tâmega envolveu a realização de Focus Group
direcionados a estimular os participantes a discutir e refletir sobre os pontos forte e aspetos a
melhorar nas fileiras, bem como a incentivar um espírito de cooperação entre os agentes do
território na prossecução do intento de afirmar e potenciar o setor agroalimentar.
Foram realizados Focus Group temáticos, mais precisamente, um por cada subsetor com
maior expressão no agroalimentar do Baixo Tâmega, designadamente: Vinho; Carnes Frescas
e Transformados; Frutas; Mel e Compotas; Hortícolas; Padaria e Doçaria; e Gastronomia.
Além disso, foram realizados Focus Group de caráter transversal para estimular a interação e
reflexão entre agentes de diferentes fileiras, sendo que um dos Focus Group foi constituído por
especialistas externos ao Baixo Tâmega e outro por agentes relevantes do setor agroalimentar
do Baixo Tâmega.
As sessões foram realizadas de forma rotativa entre os municípios do Baixo Tâmega.

09
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03. CARACTERIZAÇÃO DO BAIXO TÂMEGA
Território
O território designado por Baixo Tâmega integra os Municípios de Amarante, Baião, Celorico de
Basto e Marco de Canaveses, inseridos na NUT III Tâmega e Sousa. Trata-se de um território de
transição entre o litoral – de matriz industrial – e o interior – ainda com uma forte componente
rural – que confere uma heterogeneidade própria a esta NUT III.
O Baixo Tâmega totaliza uma área aproximada de 859 km2, o que representa cerca de 47% da
área total da NUT III Tâmega e Sousa.
Dadas as especificidades da localização, o território contempla caraterísticas de duas realidades
bastante diferentes:

atransição entre o litoral minhoto e Trás-os-Montes;
(ii) e os Municípios de Amarante, Baião e Marco de Canaveses (distrito do Porto), na
transição entre o noroeste atlântico e nordeste transmontano, são fortemente marcados
pela presença de dois rios: o Tâmega e o Douro.
Importa acrescentar que estas realidades são ainda vincadamente marcadas pelos vales
encaixados ao longo do complexo montanhoso do Alvão, Marão e Aboboreira, que atuam
simultaneamente como fatores de ligação/separação dos Municípios em consideração (AMBT,
2008).

celorico
de basto

amarante

marco de
canaveses

baião

BAIXO TÂMEGA
mapa da região
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03. CARACTERIZAÇÃO DO BAIXO TÂMEGA
PRINCIPAIS ASPETOS SOCIODEMOGRÁFICOS
População residente
O Baixo Tâmega corresponde a aproximadamente 34,4% da população residente na NUT
III Tâmega e Sousa. Dos Municípios que constituem o Baixo Tâmega, Amarante e Marco de
Canaveses são, claramente, os mais populosos.
No período de 2001 e 2016 o Baixo Tâmega registou um decréscimo da população residente
em cerca de 6,5%. Durante este período, todos os Municípios do Baixo Tâmega registaram
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perdas de população.

Âmbito geográfico

População residente
2001

2016

% VAR. (2011-2016)

Portugal

10 362 722

10 309 573

-0,51

NUT II

Norte

3 688 037

3 584 575

-2,81

NUT III

Tâmega e Sousa

434 165

420 854

-3,07

Baixo Tâmega

154 681

144 653

-6,48

Amarante

59 507

53 947

-9,34

Baião

22 275

19 255

-13,56

Celorico de Basto

20 439

19 341

-5,37

Marco de Canaveses

52 460

52 110

-0,67

Municípios

Quadro 1 | População residente (Nº)
Fonte: INE - Estimativas Anuais da População Residente

Distribuição da população residente por grupos etários
O Baixo Tâmega apresenta uma tendência de decréscimo populacional acentuado nas gerações
mais jovens, designadamente no grupo etário dos 0-14 anos.
Por sua vez, o Baixo Tâmega apresenta um acréscimo de população residente no grupo etário
mais avançado, com 65 e mais anos, destacando-se o acentuado aumento nos Municípios de
Marco de Canaveses (33,27%) e Amarante (27,24%).
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Âmbito geográfico
Portugal

Grupos etários (anos)
0-14¬

15-64

65+

-12,93

-4,50

28,53

NUT II

Norte

-25,92

-4,76

35,88

NUT III

Tâmega e Sousa

-34,06

0,71

30,17

Baixo Tâmega

-37,51

-2,79

21,21

Amarante

-39,71

-7,46

27,24

Baião

-43,42

-10,02

4,68

Celorico de Basto

-38,81

1,33

6,39

Marco de Canaveses

-32,51

3,98

33,27

Municípios

Quadro 2 | Variação da população residente por grupo etário e âmbito geográfico, 2001-2016 (%)

Densidade populacional
Ao longo do período 2006-2016 os Municípios do Baixo Tâmega registam uma diminuição
da densidade populacional, com destaque para os Municípios de Baião, Amarante e Celorico
de Basto. O Município de Marco de Canaveses é o que apresenta uma menor diminuição da
densidade populacional, resultante da reduzida alteração da população residente ao longo dos
anos neste Município.

Âmbito geográfico
Portugal

Densidade populacional
2006

2016

% VAR. (2011-2016)

114,4

111,8

-2,3%

NUT II

Norte

174,8

168,4

-3,7%

NUT III

Tâmega e Sousa

238,9

229,8

-3,8%

Baixo Tâmega

-37,51

-2,79

21,21

Amarante

193,2

179,0

-7,3%

Baião

123,1

110,3

-10,4%

Celorico de Basto

112,5

106,8

-5,1%

Marco de Canaveses

265,2

258,1

-2,7%

Municípios

Quadro 3 | Densidade populacional por âmbito geográfico (Nº/Km2)
Fonte: INE - Estimativas Anuais da População Residente
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Fonte: INE – Recenseamento da população e habitação e Estimativas Anuais da População Residente
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Índice de envelhecimento
A variação do índice de envelhecimento nos Municípios do Baixo Tâmega, no período
compreendido entre os anos de 2011 e 2016, acompanha a tendência nacional de
envelhecimento populacional. Neste período, no Baixo Tâmega, Marco de Canaveses é o
Município que apresenta o aumento mais significativo do índice de envelhecimento, cujo
acréscimo foi de aproximadamente 41,4%, significando um acréscimo superior ao registado
nos demais âmbitos geográficos apresentados.
Âmbito geográfico
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NUT II
NUT III

Municípios

Índice de envelhecimento
2011

2016

% VAR. (2011-2016)

Portugal

127,6

150,9

18,3

Norte

114,1

146,4

28,3

83,1

111,9

34,7

Baixo Tâmega

Tâmega e Sousa

-37,51

-2,79

21,21

Amarante

100,3

132,7

32,3

Baião

129,9

164,5

26,6

Celorico de Basto

126,7

160,3

26,5

Marco de Canaveses

72,7

102,8

41,4

Quadro 4 | Índice de envelhecimento por âmbito geográfico (Nº)
Fonte: INE - Estimativas Anuais da População Residente

Saldo natural e migratório
Constata-se que, ao longo dos anos, a tendência tem sido de o número de óbitos ser superior
ao número de nados-vivos. Tal situação é transversal a todos os Municípios do Baixo Tâmega.
Quanto ao saldo migratório, percebe-se que, desde 2001, a tendência é que as saídas de
população são claramente superiores às entradas de cidadãos.
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Âmbito geográfico

Saldo natural

Saldo migratório

2011

2016

2001

2011

2016

Portugal
Continental

6 773

-6 267

-22510

52 103

-20 764

-7 216

NUT II

Norte

9 557

-53

-5962

7 035

-6 308

-13 241

NUT III

Tâmega e
Sousa

2 230

613

-180

-405

-1 007

-2 649

Amarante

282

-32

-148

-269

-183

-337

Baião

-27

-68

-102

-102

-99

-131

Celorico de
Basto

-5

-49

-40

78

3

-104

Marco de
Canaveses

305

139

-16

47

-125

-354

Municípios

Quadro 5 | Saldo natural e migratório por âmbito geográfico, 2001-2016 (N º)
Fonte: PORDATA; INE, Série de Estimativas Provisórias Anuais da População Residente

Escolaridade da população residente
O nível de escolaridade predominante no Baixo Tâmega é o primeiro ciclo. O território do Baixo
Tâmega apresenta ainda percentagens bastante elevadas de população sem qualquer nível de
escolaridade.

Figura 1 | Nível de escolaridade da população residente, 2011 (%)
Fonte: INE - Recenseamentos Gerais da População
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03. CARACTERIZAÇÃO DO BAIXO TÂMEGA
economia
Valor Acrescentado Bruto
No Baixo Tâmega regista-se um aumento do VAB no setor primário e uma diminuição do VAB
nas indústrias transformadoras, no período de 2010 a 2015. Deste modo, percebe-se que o
Baixo Tâmega tem vindo a aumentar os excedentes resultantes da atividade produtiva no
setor primário, de forma evidente.
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Âmbito
geográfico

Agricultura, Produção
animal, Caça, Floresta e
Pescas

Total

Indústrias
Transformadoras

2010

2015

2010

2015

2010

2015

Portugal

84 955 936

80 547 613

1 125 307

1 562 669

18 078 225

19 239 193

Norte

22 858 922

23 085 095

209 575

309 959

7 429 152

8 482 342

Tâmega e
Sousa

1 808 101

2 022 515

10 006

19 204

711 586

858 291

Baixo
Tâmega

549 678

589 301

3 101

6 737

131 048

115 059

Amarante

238 744

263 123

1 714

3 038

69 171

47 978

Baião

45 405

35 903

594

1 186

5 567

5 393

Celorico de
Basto

40 803

55 530

396

1 189

8 214

11 749

Marco de
Canaveses

224 726

234 745

397

1 324

48 095

49 939

Quadro 6 | Valor acrescentado bruto (milhares de euros) das Empresas por âmbito geográfico
Fonte: INE, Sistema de contas integradas das empresas

Volume de Negócios
O setor primário regista um aumento do montante do volume de negócios entre os anos de
2010 e 2015. Por outro lado, esta realidade não é transversal nas indústrias transformadoras,
verificando-se que o Baixo Tâmega apresenta uma diminuição durante esse período de tempo,
embora, pouco significativo. No contexto do Baixo Tâmega, Marco de Canaveses e Celorico
de Basto são os Municípios que registam um aumento do volume de negócios nas Indústrias
Transformadoras, enquanto em Amarante e Baião se verifica uma diminuição.
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Âmbito
geográfico

Agricultura, Produção
animal, Caça, Floresta e
Pescas

Total

Indústrias
Transformadoras

2010

2015

2010

2015

2010

2015

Portugal

349 491 043

331 601 856

4 733 948

6 293 156

75 326 310

82 048 430

Norte

96 700 898

93 871 590

736 707

1 040 496

27 660 261

31 780 103

Tâmega e
Sousa

6 577 363

7 339 099

36 637

62 083

2 246 369

2 833 815

Baixo
Tâmega

1 983 924

2 064 647

11 507

22 414

353 197

360 328

882 330

956 195

5 613

9 188

166 852

127 940

138 067

111 891

1 697

4 229

15 250

13 786

Celorico de
Basto

134 080

154 743

1 779

4 268

20 443

40 385

Marco de
Canaveses

829 447

841 818

2 418

4 730

150 652

178 218

Quadro 7 | Volume de negócios (milhares de euros) das empresas por âmbito geográfico
Fonte: INE, Sistema de contas integradas das empresas

Emprego
O setor terciário é o maior empregador no Baixo Tâmega, com exceção do Município de Marco
de Canaveses, em que a maioria da população está empregada no sector secundário. Ainda
assim, percebe-se que o hiato entre a população empregada nos setores secundário e terciário é menor nos Municípios do Baixo Tâmega, quando comparado com a realidade de Portugal
Continental e da Região Norte.

Figura 2 | Pop. Empregada por setores de atividade económica e âmbitos geográficos, 2011 (%)
Fonte: INE - Recenseamentos Gerais da População
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Desemprego
No período entre os anos de 1960 e 2011, o Baixo Tâmega registou um aumento da taxa de
desemprego, sendo que entre os anos de 1981 e 2001, com exceção de Baião, se verificou
uma ligeira diminuição.
Destaca-se, ainda, o facto de em 2011 todos os Municípios do Baixo Tâmega apresentarem
taxas de desemprego médias superiores à de Portugal Continental (13,2%) e da NUT III do
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Tâmega e Sousa (14,0%).

Figura 3 | Evolução da taxa de desemprego por âmbito geográfico, 1960-2011 (%)
Fonte: INE - Recenseamentos Gerais da População
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DO DO
BAIXO
TÂMEGA
04. O AGROALIMENTAR
AGROALIMENTAR
BAIXO
TÂMEGA
CARACTERIZAÇÃO GERAL
EMPREGABILIADADE NO AGROALIMENTAR
O Baixo Tâmega apresenta uma representatividade de pessoas empregadas na atividade
agroalimentar semelhante à da NUT II Norte, sendo que os Municípios de Baião e Celorico de
Basto evidenciam valores bastante significativos.

NUT III

Municípios

Total Atividade
Económica

Total
Agroalimentar (1)

Representatividade
do agroalimentar no
total da atividade
económica (%)

Portugal

3 578 913

268 940

7,5

Norte

1 219 654

90 804

7,4

Tâmega e Sousa

136 570

-

-

Baixo Tâmega

38 683

2700

7,0

Amarante

16 307

916

5,6

Baião

3 241

528

16,3

Celorico de Basto

3 891

516

13,3

Marco de Canaveses

15 244

740

4,9
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NUT II

Âmbito
geográfico

Quadro 8 | Pessoal ao serviço (nº) das empresas na atividade agroalimentar (2015)
Fonte: Adaptado do INE, Sistema de Contas Integradas das Empresas
(1) Para o cálculo da atividade agroalimentar, considera-se os valores correspondentes à atividade “Agricultura,
produção animal, caça e atividades dos serviços relacionados, pesca e aquicultura” e “indústrias alimentares”. Assim,
importa referir que não se considera as atividades ligadas à silvicultura e exploração florestal.
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Explorações Agrícolas
O número de explorações agrícolas tem decrescido no Baixo Tâmega, verificando-se uma
diminuição de 42% entre os anos de 1989 e 2009. No Baixo Tâmega, em 2009, estavam
registadas 5 708 explorações agrícolas, o que corresponde a 46% do número de explorações
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agrícolas existentes na NUT III Tâmega e Sousa.

Figura 4 | Nº de explorações agrícolas por localização geográfica nos anos de 1989, 1999 e 2009
Fonte: INE, Recenseamento Agrícola – Séries históricas

INVESTIMENTOS NO ÂMBITO DO PRODER (2007-2013)
O Baixo Tâmega correspondeu a cerca de 39% do montante de investimento aprovado na
tipologia do PRODER “Instalação de Jovens Agricultores” na NUT III Tâmega e Sousa, significando
um investimento de aproximadamente 19,4 milhões de euros.
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Fonte: Adaptado de DRAPN 2015

A agroindústria alimentar do Baixo Tâmega registou, no âmbito do PRODER, um montante de
investimento aprovado de cerca de 8,7 milhões de euros, ou seja, cerca de 36% do montante
global desta tipologia de investimento na NUT III Tâmega e Sousa.

Figura 6 | Total de investimento aprovado na Agroindústria Alimentar (€), no âmbito do
PRODER, na NUT III Tâmega e Sousa (2007-2013)
Fonte: Adaptado de DRAPN 2015
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Figura 5 | Total de investimento aprovado na Instalação de Jovens Agricultores (€), no âmbito do
PRODER, na NUT III Tâmega e Sousa (2007-2013)
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O Baixo Tâmega apresentou um total de investimento aprovado assinalável na tipologia
“Investimentos de Pequena Dimensão” do PRODER – aproximadamente 1,5 milhões de euros –,
representando cerca de 52% do montante global do investimento aprovado na NUT III Tâmega
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e Sousa.

Figura 7 | Total de investimento aprovado nos Investimentos de Pequena Dimensão (€), no
âmbito do PRODER, na NUT III Tâmega e Sousa (2007-2013)
Fonte: Adaptado de DRAPN 2015

Investimentos no âmbito do PDR 2020
O Baixo Tâmega tem mantido uma dinâmica de investimento no setor agroalimentar no PDR
2020, registando-se, em dezembro de 2016, um montante de investimento elegível aprovado
de aproximadamente 17,5 milhões de euros, significando cerca de 46% do investimento da
NUT III Tâmega e Sousa.
Âmbito
geográfico

N.º de
candidaturas

Investimento
elegível

Apoio

Prémio

Norte

3 924

243 836 459, 26

128 203 819, 91

23 675 000, 00

Tâmega e Sousa

479

38 136 792,74

22 035 077, 18

6 636 250, 00

Baixo Tâmega

197

17 516 623, 30

9 983 838, 77

2 923 750, 00

Amarante

41

4 065 243, 29

2 380 632, 12

737 500, 00

Baião

74

6 627 451, 70

3 672 018, 79

1 098 750, 00

Celorico de Basto

29

1 223 359, 91

669 450, 75

180 000, 00

Marco de Canaveses

53

5 600 568, 40

3 261 737, 11

907 500, 00

Quadro 9 | Total de investimento aprovado no PDR 2020 (€) por âmbito geográfico (2016)
Fonte: Adaptado de DRAPN 2016
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PRINCIPAIS SUBSETORES
O Baixo Tâmega apresenta uma capacidade de especialização instalada no setor agroalimentar
num conjunto de subsetores que podem ser agrupados, de acordo as suas similitudes e
caraterísticas, em seis grandes categorias, designadamente: (i) Vinho, (ii) Mel e Compotas, (iii)
Frutas (iv) Padaria e Doçaria, (v) Hortícolas, (vi) Carnes Frescas e Transformados. Além disso,
surge a Gastronomia, associada ao turismo, como um subsetor de âmbito transversal devido
à sua importância estratégica para a promoção, comercialização e valorização dos produtos
agroalimentares do Baixo Tâmega.

A produção vitivinícola é bastante expressiva na economia do Baixo Tâmega, principalmente,
a produção do Vinho Verde, na medida em que o território se insere na Região Demarcada dos
Vinhos Verdes, mais precisamente, nas sub-regiões de Amarante, Baião e Basto.
A maior produção de Vinho do Baixo Tâmega está localizada nos Municípios de Amarante e
Celorico de Basto, a qual é evidenciada pela análise ao quadro 10, designadamente através da
área de produção, quantidade de vinho produzido (e também engarrafado), bem como pelo
número de produtores.
Âmbito
geográfico

Área de
produção (ha)

Quantidade
produzida (l)

Quantidade
engarrafada (l)

Produtores (Nº)

Amarante

882 330

956 195

5 613

9 188

Baião

138 067

111 891

1 697

4 229

Celorico
de Basto

134 080

154 743

1 779

4 268

Marco de
Canaveses

829 447

841 818

2 418

4 730

Baixo Tâmega

2 884

13 753 965

3 740 274

3 779

Quadro 10 | Caracterização da produção de Vinho (2016) por âmbito geográfico
Fonte: CVRVV

39

PLANO DE DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGROALIMENTAR

VINHO

PARTE I – DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO

BAIXO TÂMEGA

04. O AGROALIMENTAR DO BAIXO TÂMEGA
O quadro 11 evidencia a distribuição da área de vinha afeta a cada casta na região, sendo a casta
Arinto a que está presente numa maior área no Baixo Tâmega. As castas Azal e Avesso são as
castas predominantes nos Municípios de Amarante e Baião, respetivamente. Por outro lado,
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a casta Arinto é a mais expressiva nos Municípios de Celorico de Basto e Marco de Canaveses.

Casta

Amarante

Baião

Celorico de
Basto

Marco de
Canaveses

Baixo
Tâmega

Alvarinho

249 383

132 175

674 203

129 247

1 185 008

Amaral

57 674

4 466

41 774

23 664

127 578

Aragonez / Tinta Roriz

-

-

2 612

-

2 612

Arinto / Pedernã

2 345 627

1 856 510

1 705 409

1 885 759

7 793 305

Avesso

177 187

2 625 300

40 412

414 132

3 257 031

Azal

2 697 974

18 787

1 477 884

852 710

5 047 355

Batoca

-

-

8 875

-

8 875

Borraçal

9 632

1 236

8 776

6 766

26 410

Castas Brancas

2 016 111

1 193 550

1 647 510

420 272

5 277 443

Castas Tintas

1 347 854

233 985

1 642 400

490 167

3 714 406

Chardonnay

-

73 641

-

10 296

83 937

Esganoso

394

-

-

-

394

Espadeiro

263 010

-

76 041

49 103

388 154

Fernão Pires / Maria
Gomes

81 598

91 565

257 597

185 323

616 083

Gewurztraminer

-

7 976

-

-

7 976

Labrusco

-

1 059

-

1 059

Lameiro

-

-

712

-

712

Loureiro

367 339

50 883

344 637

481 434

1 244 293

Malvasia Fina / Boal

2 062

1 162

-

8 280

11 504

Malvasia Rei

1 025

4 169

6 229

11 423

Merlot

-

-

7 837

-

7 837

Mistura

194 507

183 218

20 764

419 978

818 467

Mourisco

-

1 059

-

-

1 059

Não identificada

125

-

-

-

125

Padeiro

18 437

2 295

149 596

4 290

174 618

Rabo de Anho

-

-

3 814

-

3 814

Sauvignon

-

2 406

5 187

3 820

11 413

Syrah

-

-

4 423

4 555

8 978

Touriga Nacional

34 827

93 008

32 472

20 546

180 853

Trajadura / Treixadura

580 120

46 266

606 210

358 656

1 591 252

Trincadeira / Tinta
Amarela

699

-

-

2 742

3 441

Verdial Tinto

912

-

248

Vinhão / Sousão

1 996 671

207 675

797 554

473 897

3 475 797

Viognier

-

6 825

-

-

6 825

1 160

Quadro 11 | Distribuição da Área de produção (m2) por âmbito geográfico
Fonte: CVRVV
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O Baixo Tâmega representa cerca de 40% do total de produção de Vinho Verde produzido na
NUT III Tâmega e Sousa e aproximadamente 19% do total de produção da Região dos Vinhos
Verdes.
Os Municípios de Amarante e Celorico de Basto são, claramente, os maiores produtores de
Vinho Verde do Baixo Tâmega. No contexto da NUT III Tâmega e Sousa, a produção destes dois
Municípios só é superada por Felgueiras e Penafiel.

PLANO DE DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGROALIMENTAR

Figura 8 | Produção de Vinho Verde por Município, litros (2016)
Fonte: CVRVV

Durante o período de 2002 a 2016, a comercialização de Vinho Verde engarrafado atingiu o
volume mais elevado em 2007 – aproximadamente 65 milhões de litros. De uma forma geral,
as oscilações não são muito acentuadas ao longo do período em consideração, registando-se
uma certa estabilização da comercialização do Vinho Verde engarrafado, sobretudo, após o ano
de 2008.
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Figura 9 | Evolução da comercialização de Vinho Verde engarrafado, 2002-2016 (litros)
Fonte: CVRVV

A quantidade de Vinho Verde engarrafado no Baixo Tâmega ascende os 3,5 milhões de litros,
os quais, na sua maioria, são provenientes dos Municípios de Amarante e Celorico de Basto.

Âmbito geográfico

Quantidade engarrafada (l)

Amarante

1 251 343

Baião

367 327

Celorico de Basto

1 151 017

Marco de Canaveses

683 529

Baixo Tâmega

3 453 216

Quadro 12 | Comercialização de Vinho Verde engarrafado no ano de 2016 (litros)
Fonte: CVRVV

Os níveis de exportação do Vinho Verde têm vindo a crescer ao longo dos últimos anos. No
ano de 2000 a percentagem de exportação dos Vinhos Verdes, em função da produção, era de
cerca de 15%. Atualmente, aproximadamente de 40% da produção é destinada à exportação.
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Fonte: CVRVV

Os Estados Unidos da América, a Alemanha e a França são os três países que mais contribuem
para o volume de exportação do Vinho Verde.

Figura 11 | Maiores destinos de exportação de vinho verde (litros)
Fonte: CVRVV

Concluindo, estima-se que o volume de negócios associado à produção de Vinho Verde no
Baixo Tâmega se situa entre os 25M€ e os 40M€.
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Figura 10 | Evolução da exportação de Vinho Verde, 1997-2015 (litros)
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+

ASPETOS NEGATIVOS

Excelentes condições edafoclimáticas

Reduzida dimensão física e económica da
maioria das empresas

Insere-se na Região Demarcada do Vinho Verde

Baixa produtividade da vinha

Forte tradição vitivinícola

Falta de competitividade da maioria das
empresas, associada aos elevados custos de
produção

Elevada capacidade exportadora de algumas
empresas

Reduzido número de marcas com notoriedade no
Baixo Tâmega que possam absorver a produção
de uva do território

Produção de vinhos com qualidade diferenciada

Comercialização do vinho verde engarrafado

Organização do setor

Inexistência de uma estratégia conjunta de
cooperação entre os produtores do Baixo
Tâmega

Empreendedorismo jovem em crescimento

Reduzida articulação com a hotelaria e
restauração para a incorporação do vinho da
Região

Tendência de crescimento da exportação do
Vinho Verde
Elevado potencial da casta avesso na
valorização comercial do Vinho Verde
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MEL

disponíveis com floresta, nomeadamente a encosta do Marão, são significativas e propícias
para o desenvolvimento de produtos apícolas de qualidade.
O Quadro 13 apresenta uma caracterização inerente à atividade apícola no Baixo Tâmega,
designadamente o número de colmeias e número de apicultores.
Amarante destaca-se no Baixo Tâmega relativamente à apicultura, significando cerca de 40%
do número de colmeias do território. Do mesmo modo, Amarante corresponde ao Município
com maior número de apicultores.

Âmbito geográfico

Total de colmeias (Nº)

Apicultores (Nº)

Amarante

3 259

162

Baião

985

36

Celorico de Basto

2 109

77

Marco de Canaveses

1 723

89

Baixo Tâmega

8 076

364

Quadro 13 | Caracterização da produção de mel no Baixo Tâmega
Fonte: DGAV

Face ao exposto, estima-se que o volume de negócios do Baixo Tâmega relacionado com a
produção de mel está compreendido entre os 500 mil euros e os 800 mil euros.
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A apicultura no Baixo Tâmega é caraterizada pela reduzida dimensão produtiva e comercial
da maioria dos apicultores, com muitos deles a desenvolverem a atividade como segunda
ocupação profissional e/ou hobby.
Atualmente são percetíveis duas tendências na apicultura do Baixo Tâmega:
(i) desistência da atividade motivada pelo envelhecimento dos produtores e a ocorrência
de certas situações desfavoráveis, designadamente, pragas e doenças, condições
meteorológicas adversas e o fenómeno dos incêndios florestais;
(ii) o surgimento de um conjunto de apicultores, muitos deles jovens, que encara a atividade
com mais profissionalismo e conhecimento, e visa desenvolver uma maior gama de produtos
PLANO DE DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGROALIMENTAR

apícolas e apostar no marketing para a sua valorização.
Neste sentido, a ApiMarão (Associação de Apicultores da Serra do Marão) surgiu recentemente
com o propósito de estimular a cooperação dos apicultores da região na promoção e valorização
do mel e de outros produtos apícolas como a própolis, geleia real, pólen e apitoxina.
A Apimarão está a desenvolver condições para a criação de uma unidade industrial de extração
de mel que permita aos produtores obter uma maior rentabilidade e valorização do produto.

COMPOTAS

No Baixo Tâmega, a produção de compotas e marmeladas está muito relacionada com a
dinâmica da região na produção frutícola, surgindo como uma forma de escoar o excedente da
produção e diversificar a atividade de produção da fruta para a venda em fresco.
A grande parte dos produtores de compotas e marmeladas apresenta uma reduzida dimensão
produtiva e comercial, assim como desenvolve a atividade enquanto negócio informal e
secundário. A comercialização é realizada geralmente na região, nomeadamente, através das
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lojas de produtos locais da Dolmen, feiras/certames regionais e restaurantes e pequenas
superfícies comerciais locais. Apenas um pequeno grupo de produtores comercializa os seus
produtos em lojas gourmet, estabelecimentos hoteleiros e outras superfícies comerciais
fora da região, nomeadamente no mercado nacional e europeu. É percetível o esforço destes
empresários para a venda online e na melhoria da imagem na apresentação dos produtos.
Existe uma grande diversidade de compotas, que vão desde as variedades tradicionais, que
incorporam fruta regional – laranja, mirtilo e maçã –, a variedades mais inovadoras resultantes
de combinações como maçã com abacaxi, abóbora com laranja, pera com vinho do Porto, entre
outras. Importa referir que a maioria destes produtos não tem conservantes e/ou pectina.
Além disso, alguns produtores de compotas produzem, igualmente, licores como o de café,
maçã e canela, mirtilos e mistura de aromáticas.
PLANO DE DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGROALIMENTAR
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+

ASPETOS POSITIVOS

ASPETOS NEGATIVOS

Condições favoráveis para a produção
de mel e produtos apícolas de qualidade
diferenciada

Reduzida dimensão física e económica da
maioria das empresas

Dinâmica da ApiMarão na valorização dos
produtos apícolas da região

Diferenciação dos produtos e incorporação
de valor

Grande diversidade e qualidade das
compotas

Fragilidade no delineamento de estratégias
promocionais do mel e compotas da região a
nível nacional e internacional

Aparecimento de jovens empresários,
abertos à inovação e ao desenvolvimento de
produtos diferenciados

A comercialização dos produtos é realizada
sobretudo na região

Relativa facilidade no escoamento da
produção de compotas e mel

Reduzida articulação com a hotelaria
e restauração para a incorporação de
produção regional

Incorporação da fruta regional nas
compotas

Desconhecimento de certos pormenores da
atividade por grande parte dos apicultores

Empreendedorismo jovem em crescimento

Tendência de crescimento da exportação do
Vinho Verde
Elevado potencial da casta avesso na
valorização comercial do Vinho Verde
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FRUTAS
O Baixo Tâmega detém um elevado nível de especialização instalada e condições edafoclimáticas
de excelência para a produção de determinadas variedades de fruta. Nos últimos anos
registou-se um forte crescimento de produções relacionadas com o kiwi e pequenos frutos,
com especial destaque para a produção de mirtilos.

Os Citrinos da Pala consistem em citrinos de laranjeiras, tangerineiras e limoeiros, obtidos
na área geográfica delimitada para a sua produção, que corresponde a algumas freguesias
ribeirinhas dos Municípios de Baião, Cinfães e Marco de Canaveses, situadas na bacia
hidrográfica do rio Douro.
Os frutos destas espécies caracterizam-se por desenvolverem elevadas quantidades de
açúcares devido às condições edafoclimáticas da área de produção, nomeadamente ao facto
da precipitação não ser muito elevada, as primaveras e invernos tenderem a ser amenos e a
estiagem ser quente e seca.
A comercialização é fundamentalmente realizada em fresco e a venda direta ao público é a
principal forma de escoamento adotada pelos produtores. Todavia, a importância dos Citrinos
da Pala no mercado regional tem diminuído nos últimos anos com a substituição por citrinos
provenientes de outras regiões do país e do estrangeiro.
Recentemente surgiram algumas iniciativas empresariais interessantes que desenvolvem
produtos resultantes da transformação de Citrinos das Pala – por exemplo, compotas à base de
Laranja da Pala.

MAÇAS DE BASTO
As Maçãs de Basto, das variedades Pipo de Basto, Verdeal ou Pêro Laranja, Pêro da Lixa, Porta
da Loja, Malápios e Camoesas, caracterizam-se por serem produzidas na região de Basto, que
abrange um dos Municípios do Baixo Tâmega: Celorico de Basto.
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Grande parte das características que são reconhecidas às variedades de maçãs de Basto estão
associadas com a quantidade de açúcar e a sua relação com a acidez: por exemplo, a Pipo
de Basto distingue-se pela acidez intermédia e por ser doce, enquanto a Verdeal apresenta
também uma acidez intermédia mas é classificada como uma maçã muito doce (Franco 2014).
As explorações com as variedades das Maças de Basto são insípidas em Celorico de Basto,
na medida em que, as plantações existentes destinam-se, globalmente, ao autoconsumo.
Percebe-se, deste modo, que apesar de existir uma história quanto à presença destas
variedades de maçãs no território, não se verifica uma expressiva presença de pomares deste
fruto no território com destino à comercialização.
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KIWI
Nas últimas décadas verificou-se um crescente investimento na kiwicultura, comprovado pelo
número de projetos apoiados no âmbito do PRODER, que resultou num investimento aprovado
de aproximadamente 4,7 milhões de euros e 85 ha de área de plantação.
As plantações de Kiwis com a variedade Hayward são as mais comuns no Baixo Tâmega. No
entanto, existem plantações de kiwis de outras variedades, designadamente de Kiwi Arguta.
Âmbito
geográfico

Pedidos de
apoio (nº)

Investimento
Aprovado (€)

Áreas de
Plantação (ha)

Amarante

13

1 555 565, 69

28,3

Baião

7

682 356, 71

12,2

Celorico de Basto

8

779 861, 28

24,7

Marco de Canaveses

10

1 746 934, 79

20,1

Quadro 14 | Pedidos de Apoio, Investimento Aprovado e Áreas de Plantação de Kiwi nos
Municípios do Baixo Tâmega, no âmbito do PRODER (2007-2013)
Fonte: Dados DRAPN 2015

O Quadro 15 apresenta uma estimativa atual da produção de Kiwis no território do Baixo
Tâmega, a qual contempla 4 indicadores, designadamente a área de produção, a quantidade
produzida, o número de produtores e o volume de negócios.
Deste modo, estima-se que a produção de kiwis corresponda a um volume de negócios de
aproximadamente 1,3 milhões de euros, os quais são resultado de 135 ha de produção que
contribuem para as 2 160 toneladas. Amarante é o Município do Baixo Tâmega com uma maior
área de produção (60 ha), quantidade produzida (960 ton.) e número de produtores (10).
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Âmbito
geográfico

Área de
Produção (Ha)

Quantidade
produzida (ton.)

Produtores (Nº)

Volume de
Negócios (€)

Amarante

60

960

10

566 400

Baião

20

320

5

188 800

Celorico de Basto

25

400

4

236 000

Marco de Canaveses

30

480

6

283 200

Baixo Tâmega

135

2 160

25

1 274 400

Quadro 15 | Estimativa da produção e comercialização atual de Kiwis por âmbito geográfico
Pressupostos: (1) Produtividade média: 16 toneladas/ha; (2) Preço médio da campanha em 2015/2016: 0,59 €/Kg.

PEQUENOS FRUTOS

em fresco, corroborada pelas dezenas de projetos de investimento apoiados no âmbito
do PRODER destinados à plantação de mirtilos, que significaram uma área de plantação de
aproximadamente 88 ha.
Âmbito geográfico

Áreas de Plantação (ha)

Amarante

10,86

Baião

40,75

Celorico de Basto

15,64

Marco de Canaveses

20,85

Quadro 16 | Áreas de Plantação (ha) de Mirtilos de projetos no âmbito do PRODER (2007-2013)
Fonte: Dados DRAPN, 2014

O Quadro seguinte apresenta a área total de produção atual de mirtilos do Baixo Tâmega,
sendo evidente que Baião é o Município com maior dinâmica na produção de mirtilos. Tendo
em conta esta realidade, estima-se que o volume de negócios da produção de mirtilos do Baixo
Tâmega se situa entre os 2M€ e os 3M€.
Âmbito geográfico

Área total de Produção (ha)

Amarante

24,65

Baião

89,78

Celorico de Basto

17,59

Marco de Canaveses

29,31

Baixo Tâmega

161,33

Quadro 17 | Área total de produção de mirtilos do Baixo Tâmega
Fonte: DRAPN, 2017
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ASPETOS POSITIVOS

ASPETOS NEGATIVOS

Predomínio de produções adaptadas às
excelentes condições edafoclimáticas da
região

Explorações de reduzida dimensão física e
económica

Investimento significativo, nos últimos
anos, na produção de kiwis e pequenos
frutos (sobretudo mirtilos)

Fraca organização e cooperação entre os
produtores, o que dificulta o surgimento de
iniciativas com escala

Fileira com capacidade exportadora

Fragilidade no delineamento de estratégias
promocionais da fruta da região, aos níveis
nacional e internacional

Qualificação média dos agentes elevada

Debilidade na estratégia de escoamento e
comercialização dos produtos

Empreendedorismo jovem em crescimento,
com forte propensão para a inovação do
processo produtivo

Falta de competitividade da maioria das
explorações, associada aos elevados custos
de produção

Existência de entreposto comercial de fruta

Reduzida articulação com a hotelaria e
restauração para a incorporação da produção
frutícola regional
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CARNES FRESCAS E TRANSFORMADOS
CARNES FRESCAS
O Baixo Tâmega representa uma significativa parte da produção animal da NUT III Tâmega e
Sousa, especialmente na produção de caprinos (51%), ovinos (49%) e aves (47%).
O território apresenta, de uma forma geral, um efetivo médio animal por exploração inferior
ao registado na NUT III Tâmega e Sousa e bastante inferior ao verificado ao nível nacional. No
entanto, o efetivo médio animal de ovinos e caprinos no Baixo Tâmega é superior ao registado

Efetivo
Ovinos

Explorações
Efetivo médio
Efetivo

Caprinos

Explorações
Efetivo médio
Efetivo

Aves

Explorações
Efetivo médio
Efetivo

Coelhos

Explorações
Efetivo médio

Marco de
Canaveses

Efetivo médio

Celorico de
Basto

Explorações

Baião

Suínos

Amarante

Efetivo

Baixo
Tâmega

Efetivo médio

Tâmega e
Sousa

Explorações

Norte

Bovinos

Portugal
Continental

Efetivo

1 177 019

325 274

18 766

5 750

1 649

766

2 453

882

41 279

24 656

3 133

1 415

341

197

581

296

28,5

13,2

6,0

4,1

4,8

3,9

4,2

3,0

1 854 306

78 128

11 076

2 435

783

520

753

379

44 732

14 799

2 671

1 201

343

289

354

215

41,5

5,3

4,2

2,0

2,3

1,8

2,1

1,8

2 211 173

398 874

33 714

16 502

3 908

5 290

2 861

4 443

50 197

17 157

3 829

1 840

489

577

270

504

44,1

23,3

8,8

9,0

8,0

9,2

10,6

8,8

405 627

111 825

7 930

4 057

1 619

815

1 137

486

28 512

6 505

1 089

518

201

59

188

70

14,2

17,2

7,3

7,8

8,1

13,9

6,1

6,9

34 369 250

3 412 718

264 474

115 211

24 513

13 926

62 631

14 141

149 923

65 254

9 195

4 350

1 304

975

1 202

869

229,2

52,3

28,8

26,5

18,8

14,3

52,1

16,3

1 358 415

734 646

48 474

21 486

7 440

5 319

5 341

3 386

57 665

30 502

4 577

2 173

679

528

609

357

23,6

24,1

10,6

9,9

11,0

10,1

8,8

9,5

Quadro 18 | Efetivo animal por exploração (Nº) e localização (2009)
Fonte: Adaptado dos dados do INE, Recenseamento agrícola - séries históricas
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A produção de bovinos é também característica do Baixo Tâmega, nomeadamente a produção de
raças autóctones como a Arouquesa, a Maronesa e a Barrosã, reconhecidas com Denominação
de Origem Protegida (DOP). A raça Arouquesa é a mais expressiva no território.

Amarante

Baião

Celorico de
Basto

Marco de
Canaveses

Total

Efetivo

173

276

1

90

540

Explorações

154

214

1

60

429

Efetivo médio

1,1

1,3

1

1,5

1,3

Efetivo

68

n/a

5

n/a

73

Produtores

12

n/a

2

n/a

14

Efetivo médio

5,7

n/a

2,5

n/a

5,2

Efetivo

n/a

n/a

27

n/a

27

Produtores

n/a

n/a

3

n/a

3

Efetivo médio

n/a

n/a

9

n/a

9

Raça

Arouquesa
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Maronesa

Barrosã

Quadro 19 | Efetivo animal (adulto) por exploração de raças bovinas autóctones (n.º) e
localização (2017)
Fonte: Dados da ANCRA; Agrupamento de Produtores de Carne Maronesa; AMIBA

Considerando o efetivo animal de bovinos de raças autóctones no território do Baixo Tâmega,
estima-se que o volume de negócios associado à produção de carne está compreendido entre
os 350 mil euros e os 500 mil euros.

FUMEIRO

O Baixo Tâmega, em particular Baião, tem tradição na produção de fumeiro à base de carne
de porco, designadamente, chouriço, salpicão, morcela, linguiça, presunto, farinheira, orelheira
fumada, cabeça fumada, entre outros.
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O fumeiro tradicional do Baixo Tâmega apresenta algumas características distintivas,
designadamente o facto de possuir uma produção artesanal, com recurso a carnes de animais
criados de forma caseira na região e com o atamento das peças a realizar-se de forma manual.
Além disso, a secagem do fumeiro é realizada, geralmente, com recurso a madeira de carvalho
e de giesta.
A maioria dos produtores de fumeiro do Baixo Tâmega apresenta uma reduzida escala produtiva
e comercializa os seus produtos ao nível regional – por exemplo, nas feiras e festivais que ocorrem
na região. Porém, nos últimos anos, um conjunto reduzido de empresas aumentou os níveis de
produção e começou a realizar a exportação de fumeiro, especialmente no mercado da saudade.

+
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SÍNTESE

-

ASPETOS POSITIVOS

ASPETOS NEGATIVOS

Insere-se na área de produção de raças
autóctones com reconhecimento DOP
(Maronesa, Barrosã e Arouquesa)

Reduzida dimensão da maioria das
explorações pecuárias e unidades de
produção de fumeiro

Fatores de diferenciação dos produtos
agroalimentares facilmente identificáveis

Baixo nível de formação e idade média
elevada dos agentes

Tradição e “saber-fazer” no domínio da
produção de fumeiro

Inexistência de uma estratégia regional de
valorização da fileira

Proximidade geográfica de Unidades de
abate de gado

Acentuado abandono da produção pecuária

Segurança sanitária e genuinidade

Peso das exportações diminuto

Facilidade de escoamento dos produtos

Reduzida aposta no marketing e promoção
dos produtos

Adaptação do fumeiro aos novos padrões de
consumo

Fraca adesão às novas tecnologias

Esforços recentes por parte de algumas
empresas na modernização do sistema
produtivo e/ou perspetivas de investimento

Pouca diversificação da rede de distribuição
dos produtos
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PADARIA E DOÇARIA
O subsetor da Padaria e Doçaria possui um largo lastro no território do Baixo Tâmega que
decorre em grande parte do «saber fazer» acumulado ao longo de gerações e que contribuiu
para projetar alguns dos produtos do território além da escala regional.
O Quadro seguinte apresenta uma estimativa da dinâmica económica deste subsetor no Baixo
Tâmega, o qual é responsável por um número significativo de empregos e detém um volume
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de negócios compreendido entre os 15M€ e os 25 M€.

Âmbito geográfico

Empresas (Nº)

Empregos (Nº)

Amarante

45 - 65

400 - 500

Baião

5 - 15

25 - 45

Celorico de Basto

10 - 20

85 - 125

Marco de Canaveses

40 - 55

450 - 550

Baixo Tâmega

100 - 155

960 - 1220

Quadro 20 | Estimativa da atividade económica enquadrada na padaria e doçaria
no Baixo Tâmega

PADARIA
A produção de pão tem elevada relevância no território, porém importa sobretudo destacar
a produção de produtos de distinta tipicidade regional, nomeadamente, a Broa de Milho e
Centeio (ou mista), Pão de Padronelo, Pão Caseiro do Marco, Pão Podre (associado à Páscoa), a
Bola de Carne à Lavrador, a Bola de Bacalhau e o Pão com Chouriço.
A comercialização destes produtos é realizada fundamentalmente através da venda direta
ao consumidor. No entanto, alguns empresários estão a avaliar a introdução de tecnologia
para aumentar o período de tempo de conservação dos produtos, que possibilite a sua
comercialização em superfícies comerciais de maior dimensão nacionais e estrangeiras.
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DOÇARIA
A doçaria tem um carácter distintivo, com um conjunto de doces tradicionais amplamente
reconhecidos além do Baixo Tâmega e bastante procurados e apreciados, nomeadamente, por
quem visita a região.

Destaca-se a seguinte doçaria do Baixo Tâmega:
(i) Amarante: os doces conventuais de Amarante – cuja génese está ligada ao Convento de
Santa Clara – designadamente, Papos de Anjo, S. Gonçalos, Foguetes de Amarante, Brisas
do Tâmega e Lérias de Amarante, que são feitos de forma artesanal;

(iii) Marco de Canaveses: as Fatias do Freixo, as Cavacas do Marco, os Biscoitos de Soalhães,
os Rosquilhos Tortos e as Telhas, que estão também relacionadas com as festas e romarias;
(iv) Celorico de Basto: Pão-de-Ló seco e húmido, Rosquilhos, Galhofas e Cavacas.
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(ii) Baião: os Biscoitos da Teixeira, associados às festas e romarias da região;
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-

ASPETOS POSITIVOS

ASPETOS NEGATIVOS

“Saber fazer” ancestral transmitido de
geração em geração

Adulteração dos produtos tradicionais

Diversidade e diferenciação da doçaria
tradicional

Pouca incorporação do pão e doçaria
tradicional na restauração e hotelaria
regional

Potencial de diversificação dos canais de
distribuição

Dificuldade na atração de recursos humanos,
sobretudo jovens

Reinvenção de alguns doces tradicionais
para adequação aos novos hábitos de
consumo

Reduzida predisposição das empresas para
cooperar

Pão de elevada tipicidade e autenticidade

Inexistência de uma estratégia coletiva
para a promoção e escoamento nacional e
internacional dos produtos

Potencial contributo do turismo para a
projeção dos produtos

Custos operacionais elevados

Surgimento de algumas iniciativas
destinadas a escoar os produtos fora do
mercado local

Período de conservação dos produtos
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HORTÍCOLAS
As culturas hortícolas do Baixo Tâmega englobam um grande número de variedades, como
alface, couve, nabo, feijão ou tomate. A horticultura do território é normalmente uma atividade
de pequena escala, que tem o seu foco nas cadeias curtas de comercialização.
No espaço temporal de 1989 a 2009 verificou-se a diminuição de aproximadamente 83% da
superfície afeta à produção de culturas hortícolas.

1989

1999

2009

Baixo Tâmega

314

142

54

Amarante

101

44

24

Baião

94

31

10

Celorico de Basto

2

11

2

Marco de Canaveses

117

56

18

Quadro 21 | Superfície das culturas hortícolas (ha) por âmbito geográfico
Fonte: INE, Recenseamento agrícola - séries históricas

Atualmente assiste-se à emergência de iniciativas empresariais que apostam na diversificação
e diferenciação, como é caso da produção de baby legumes e pimentos padrón, que visam
nichos de mercado e a exportação. Esta tendência reflete-se também na inovação do processo
produtivo: por exemplo, o recurso à hidroponia para a produção de baby legumes.
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COGUMELOS

A produção de cogumelos registou um boom, nos últimos anos, no Baixo Tâmega, com dezenas
PLANO DE DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGROALIMENTAR

de projetos de investimento concretizados ao abrigo dos apoios do PRODER. A principal
variedade produzida é a Shiitake, sendo que a sua produção é geralmente realizada em troncos
de madeira (carvalho ou eucalipto).
Os produtores de cogumelos são, na sua maioria, jovens e dedicam-se à atividade a tempo
parcial. A comercialização é realizada fundamentalmente em fresco no mercado regional,
embora existam casos de produtores que executam a venda dos seus cogumelos no mercado
nacional e europeu através de distribuidores de maior dimensão (plataformas logísticas,
grossitas e retalhistas).
Algumas empresas têm apostado na transformação dos cogumelos, nomeadamente, a
produção de patés, alheiras, chutneys, cogumelos desidratados, farinha de cogumelo,
cogumelos em azeite, entre outros.
O Quadro 22 apresenta a estimativa atual da produção de cogumelo Shiitake no Baixo Tâmega,
nomeadamente, o número de produtores e quantidade produzida. Considerando a realidade
visada, estima-se que o volume de negócios da produção de cogumelo Shiitake se situe entre
os 250 mil euros e os 350 mil euros.

Âmbito geográfico

Quantidade produzida (Kg)

Produtores (Nº)

Amarante

39 000 - 48 000

26 - 32

Baião

7 500 - 13 500

5-9

Celorico de Basto

4 500 - 7 500

3-5

Marco de Canaveses

12 000 - 18 000

8 - 12

Baixo Tâmega

63 000 - 87 000

42 - 58

Quadro 22 | Estimativa da produção atual de cogumelo Shiitake no Baixo Tâmega
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PLANTAS AROMÁTICAS E MEDICINAIS
Nos últimos anos surgiram no território, especialmente em Celorico de Basto, algumas
iniciativas empresariais ligadas à produção de plantas aromáticas e medicinais, sendo que a
maioria das explorações apresenta uma reduzida dimensão.
As variedades produzidas são o limonete, alecrim, tomilho, alfazema, cidreira, hortelã-pimenta,
cidreira, lúcia-lima, entre outros. A maioria das explorações adotou o modo de produção
biológico para valorizar a produção e facilitar o processo de comercialização, nomeadamente
ao nível internacional.

SÍNTESE

-

ASPETOS POSITIVOS

ASPETOS NEGATIVOS

Condições favoráveis para a produção de
hortícolas de qualidade diferenciada E
certificada (MPB e GlobalGap)

Fraca organização e cooperação entre os
produtores

Surgimento de empresas com processos
produtivos e comerciais inovadores

Inexistência de uma estratégia de promoção
e comercialização regional dos hortícolas do
território

Aparecimento de jovens empresários, com
elevados níveis de qualificação

Reduzida dimensão das empresas

Produtos derivados de cogumelos

Tecnologia de produção desajustada

Elevado potencial de exportação de alguns
produtos hortícolas

Desconhecimento de certos pormenores da
atividade ao nível da produção por muitos
produtores

Investimento significativo, nos últimos
anos, nomeadamente na produção de
cogumelos

Fraca capacidade empresarial de alguns
produtores

Crescente procura dos produtos

Reduzida articulação entre os produtores
hortícolas e a restauração
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GASTRONOMIA
A Gastronomia surge como um subsetor estratégico no desenvolvimento do setor agroalimentar
do Baixo Tâmega, uma vez que pode atuar como elemento chave na promoção da visibilidade
dos produtos agroalimentares do território, assim como na sua valorização e comercialização.
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GASTRONOMIA
Existe um conjunto alargado de restaurantes, com uma rica e distinta oferta gastronómica
associada aos produtos endógenos, que detém potencial de atração de turistas que privilegiam
o segmento do turismo gastronómico. O Baixo Tâmega contempla uma ampla oferta pratos
típicos regionais, como é o caso do cozido à portuguesa, as carnes grelhadas das raças bovinas
autóctones (Arouquesa, Barrosã e Maronesa), o cabrito assado (característico dos Municípios
mais montanhosos), o anho assado (principalmente nos Municípios mais próximos ao rio
Douro), o bazulaque e o bacalhau à freixieiro.
Nos últimos anos surgiu no território uma dinâmica ligada à cozinha criativa de excelência que
contribuiu para a qualificação da oferta gastronómica e projeção da visibilidade do território,
com destaque para o restaurante Largo do Paço, da Casa da Calçada, que apresenta uma
qualidade reconhecida internacionalmente, atestada com uma estrela Michelin.
O Quadro 23 apresenta uma estimativa do impacto económico da restauração no Baixo
Tâmega, sendo responsável por mais de 1000 postos de trabalho e um volume de negócios
compreendido entre 15M€ e 25M€.

Âmbito geográfico

Restaurantes (Nº)

Empregos (Nº)

Amarante

80 - 95

500 - 550

Baião

30 - 40

180 - 220

Celorico de Basto

15 - 25

100 - 140

Marco de Canaveses

50 - 65

300 - 350

Baixo Tâmega

175 - 225

1080 - 1260

Quadro 23 | Estimativa da atividade da restauração por âmbito geográfico

62

PARTE I – DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO

BAIXO TÂMEGA

04. O AGROALIMENTAR DO BAIXO TÂMEGA
HOTELARIA
A diferenciação do território do Baixo Tâmega através da oferta gastronómica e da
qualidade dos produtos locais é também engrandecida com a capacidade de alojamento dos
estabelecimentos hoteleiros, a qual tem evoluído de forma muito significativa em quantidade
e qualidade.
O Baixo Tâmega apresenta uma evolução muito considerável da capacidade de alojamento
entre 2010 e 2015, correspondendo esse aumento a cerca de 152%.

2010

2015

Variação (%)

Baixo Tâmega

450

1 135

152,2

Amarante

270

474

75,6

Baião

120

388

223,3

Celorico de Basto

0

126

-

Marco de Canaveses

60

147

145,0

Quadro 24 | Capacidade de alojamento (N.º) nos estabelecimentos hoteleiros por âmbito
geográfico
Fonte: Adaptado de INE, Inquérito à Permanência de Hóspedes na Hotelaria e Outros Alojamentos

O número de dormidas no Baixo Tâmega registou um aumento nos últimos anos: entre 2013
e 2015, cresceu aproximadamente 38%. Este rápido crescimento num período de tempo tão
reduzido é bem elucidativo do aumento da procura turística registado na região.

Âmbito geográfico

2010

2015

Variação (%)

Baixo Tâmega

67 085

92 287

37,6

Amarante

33 428

43 216

29,3

Baião

27 181

36 974

36,0

Celorico de Basto

4 242

6 682

57,5

Marco de Canaveses

2 234

5 415

142,4

Quadro 25 | Dormidas (N.º) nos estabelecimentos hoteleiros por âmbito geográfico
Fonte: Adaptado de INE, Inquérito à Permanência de Hóspedes na Hotelaria e Outros Alojamentos
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-

ASPETOS POSITIVOS

ASPETOS NEGATIVOS

Gastronomia regional com elevada
tipicidade e diversidade

Reduzida articulação entre a restauração/
hotelaria e setor agroalimentar, com fraca
incorporação da produção regional nos
consumos correntes

Fatores de diferenciação dos produtos
agroalimentares e de gastronomia
facilmente identificáveis

Fragilidade no delineamento de estratégias
promocionais da gastronomia da região, aos
níveis nacional e internacional

Reconhecimento ao nível regional da
qualidade da gastronomia

Fraca predisposição para a cooperação entre
empresas

Qualidade reconhecida da gastronomia de
autor, com um restaurante com uma estrela
Michelin

Qualificação dos recursos humanos

Investimento na qualificação da oferta de
alojamento

Incremento de valor acrescentado na oferta
gastronómica e estruturação do turismo
gastronómico e do enoturismo

Crescimento da atividade turística

Baixo investimento em estratégias de
marketing com escala

Empreendedorismo criativo em crescimento

Informação insuficiente para os turistas,
principalmente para os estrangeiros
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ESTUDO DE CASO: EMPRESAS QUE INTEGRARAM AS CONSULTORIAS
INTRODUÇÃO
No âmbito do Plano de Desenvolvimento do Setor Agroalimentar do Baixo Tâmega estão
a ser desenvolvidas consultorias a 60 empresas do setor, cujo objetivo central assenta na
dinamização de uma cultura de inovação e desenvolvimento tecnológico, através da análise
das competências e potencial interno das empresas e da promoção das suas relações com os
agentes na criação de conhecimento.
Os serviços de consultoria às empresas consubstanciam-se, em grande medida, no trabalho
de campo nas empresas, a fim de se proceder à elaboração de um diagnóstico que permita
nomeadamente:

a) Criar um ambiente propício para a reconfiguração de processos empresariais mais
inovadores e eficientes;
b) Acrescentar valor ao negócio das empresas aderentes, apresentando as boas
práticas e estudos de modernização das suas atividades e negócios;
c) Estabelecer uma nova cultura de eficiência na gestão dos negócios das empresas;
d) Criar uma prática de parceria colaborativa;
e) Disseminar o conceito de colaboração entre as empresas e as instituições de ensino
superior e de investigação;
f) Facultar e apoiar os produtores nos requisitos de rotulagem dos produtos.

No entanto, importa realçar que as empresas alvo das consultorias são, globalmente, mais
estruturadas, organizadas e dinâmicas do que a generalidade das empresas do território. Isto
porque as empresas foram alvo de um processo de seleção, o qual obedeceu à combinação
de critérios objetivos e rigorosos tais como: dimensão das empresas (volume de negócio e
número de colaboradores), grau de inovação (produtos e processos), potencial de crescimento
e estratégia de comercialização.
Pese embora a existência deste processo de seleção, é importante mencionar que as empresas
têm a opção de aceitar ou não aceitar a realização das consultorias, obrigando, por isso, a um
permanente ajustamento das empresas selecionadas.
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Neste sentido, apresenta-se de seguida o estudo de caso das empresas integradas nos
serviços de consultoria que visa contribuir para uma melhor compreensão da realidade do setor
agroalimentar do Baixo Tâmega, salvaguardando, naturalmente, as devidas especificidades –
já referidas anteriormente.

CARACTERIZAÇÃO GERAL DA AMOSTRA
Dos serviços de consultoria realizados até ao momento da elaboração deste estudo de caso,
foi possível finalizar o plano de consultoria (que inclui várias sessões) a 30 empresas do setor
agroalimentar do Baixo Tâmega, as quais configuram, portanto, a amostra deste estudo de
caso.
PLANO DE DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGROALIMENTAR

A amostra compreende empresas dos subsetores do Vinho, Mel e Compotas, Frutas, Padaria
e Doçaria, Hortícolas e Gastronomia, não sendo possível, até à realização da presente análise,
incorporar qualquer empresa do subsetor das Carnes Frescas e Transformados.

Figura 12 | Distribuição das consultorias realizadas a empresas por subsetor (amostra)

Como é possível observar através da figura 13, a grande maioria das empresas presentes neste
estudo iniciou a sua atividade recentemente, sendo evidente a concentração de empresas
com início de atividade nos últimos anos: o ano de 2011 corresponde à mediana de início de
atividade. Ainda assim, importa referir que existem empresas que iniciaram a sua atividade há
décadas, sendo que a mais antiga iniciou atividade em 1986.
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CARACTERIZAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS
As empresas analisadas no presente estudo apresentam, globalmente, poucos trabalhadores:
a média corresponde a 4,73 trabalhadores por empresa. O subsetor com o maior número médio
de trabalhadores por empresa é o do Vinho e o subsetor do Mel e Compotas é o que apresenta
o valor mais baixo de funcionários.
Neste aspeto, é muito importante contextualizar a realidade laboral destas empresas, sobretudo
aquelas que pertencem aos subsetores dos Hortícolas, Vinho e Frutas. Isto porque os recursos
humanos mencionados correspondem aqueles que se dedicam à empresa de forma integral.
Deste modo, além dos trabalhadores mencionados, que trabalham nas empresas durante
todo o ano, existem, naturalmente, profissionais contratados ou serviços subcontratados para
períodos críticos associados a cada cultura (e.g. colheita).

Figura 14 | Número médio de trabalhadores por empresa
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Figura 13 | Distribuição das empresas do setor por ano de início de atividade
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De uma forma geral, os recursos humanos das empresas em estudo apresentam uma maior
composição de trabalhadores do género feminino. Analisando por subsetores, percebe-se que
apenas o subsetor dos Hortícolas tem uma composição de trabalhadores maioritariamente
do género masculino, sendo que os subsetores do Mel e Compotas, bem como das Frutas,
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apresentam igualdade de género entre os seus funcionários.

Figura 15 | Caracterização dos trabalhadores por género
Quanto à estrutura etária, existe, em termos globais, uma distribuição equilibrada da idade
dos recursos humanos. Ainda assim, existem subsetores em que uma grande maioria
dos trabalhadores enquadra-se num determinado intervalo etário, designadamente nos
subsetores do Mel e Compotas (46-55 anos) e Frutas (36-45 anos). Importa salientar que o
subsetor da Padaria e Doçaria é o que apresenta uma maior proporção de trabalhadores em
idade mais jovem.

Figura 16 | Caracterização dos trabalhadores por estrutura etária
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Relativamente à caracterização do nível de escolaridade dos recursos humanos das empresas
em análise, a maioria dos trabalhadores possui o ensino secundário completo. De referir que
uma percentagem elevada de trabalhadores apresenta formação superior (21%). Analisando
os colaboradores com formação superior por subsetores, percebe-se que os subsetores do Mel
e Compotas (75%) e dos Hortícolas (43%) são os que apresentam a proporção mais elevada
neste nível de formação. Por seu turno, o subsetor das Frutas é o que apresenta uma maior
proporção de trabalhadores com o nível escolaridade compreendido até ao primeiro ciclo.
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Figura 17 | Caracterização dos trabalhadores por nível de escolaridade

De uma forma geral, os empresários da amostra apresentam um elevado nível de escolaridade,
o qual é evidenciado pela percentagem de empresários com formação superior (47%). De
salientar, também, que a proporção de empresários com o primeiro ciclo ou menos é bastante
reduzida (4%). Analisando por subsetores, verifica-se que o subsetor das Frutas é o que
apresenta uma maior proporção de empresários com formação superior, sendo que, por outro
lado, o subsetor da Gastronomia não apresenta qualquer empresário com formação superior.
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Figura 18 | Caracterização dos empresários por nível de escolaridade

CARACTERIZAÇÃO ECONÓMICA
A caracterização económica das empresas em estudo consiste na análise ao volume de
negócios e, por consequência, da análise ao rácio do volume de negócios por trabalhador,
sendo que os valores são apresentados de forma agregada (subsetores e setor agroalimentar
como um todo) em valores médios.
A figura 19 evidencia que as empresas do subsetor do Vinho apresentam um Volume de
Negócios extraordinariamente maior quando comparado com os demais subsetores do
agroalimentar. Por outro lado, existem subsetores cujas empresas apresentam, em média, um
Volume de Negócios baixo, sobretudo as empresas do Mel e Compotas, Hortícolas e Frutas.

Figura 19 | Volume médio de Negócios das empresas
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Através da figura 20 pode-se constatar que as empresas da amostra apresentam, em média,
um Volume de Negócios de 55 243 euros por trabalhador, sendo que o subsetor do Vinho,
como expectável, é o que apresenta o maior valor por trabalhador.
Por outro lado, e uma realidade diferente da verificada na figura anterior relativamente ao
Volume de Negócios das empresas, o subsetor da Gastronomia é o que apresenta um menor
Volume de Negócios por trabalhador, sendo que subsetores como o Mel e Compotas, bem
como dos Hortícolas, aparecem numa posição comparativamente mais vantajosa.

Tendo em conta a realidade apresentada anteriormente, importa referir que os subsetores
não exibem todos as mesmas características e que o número de trabalhadores nem sempre
reflete a dinâmica laboral das empresas, sendo, por isso, necessário, interpretar os dados com
algum cuidado e sentido crítico. Como já referido anteriormente neste estudo, o número de
trabalhadores apresentado diz respeito aos trabalhadores que laboram nas empresas durante
todo o ano, não tendo em consideração o pessoal subcontratado em alguns períodos críticos do
ano, podendo, desta forma, desvirtuar ou enviesar a realidade das empresas e dos subsetores
– sobretudo na análise deste rácio.

POTENCIAL COMPETITIVO DAS EMPRESAS
O plano de consultorias realizado às empresas possibilita a realização de um disgnóstico às
empresas para análise de diferentes áreas, o qual permite, entre outras aplicações, avaliar o
potencial competitivo de cada empresa.
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Figura 20 | Volume médio de Negócios por trabalhador
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Potencial competitivo
Estratégia e gestão
global da empresa

Gestão da produção
e operações

Gestão das tecnologias da
nformação e comunicação

Gestão de
recursos humanos

Gestão
da inovação

Gestão económica
e financeira

Gestão comercial
e marketing

Internacionalização

Potencial dos mercados e
competitividade do setor

Cada uma das áreas elencadas no esquema anterior apresenta um conjunto de itens, os quais
são verificados e discutidos com o respetivo empresário com o objetivo de avaliar o grau de
PLANO DE DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGROALIMENTAR

performance de cada empresa. A avaliação é parametrizada através de critérios de avaliação
coerentes, que permitem uma comparação e integração dos dados.
A avaliação destes critérios é refletida num quadro resumo com os scores médios das respetivas
áreas de gestão avaliadas, os quais permitem obter um valor para 4 domínios fundamentais de
análise – resultados, posicionamento competitivo, estrutura e modelo de gestão e atratividade
do setor – permitindo alcançar um valor global para o Potencial Competitivo da Empresa.

Figura 21 | Potencial Competitivo médio das empresas por subsetor

Como é percetível, através da análise à figura 21, o potencial competitivo das empresas da
amostra apresenta valores aproximados entre os diferentes subsetores. No entanto, o subsetor
dos Hortícolas é o que apresenta o valor abaixo, contribuindo em grande medida para que a
média (global) das empresas em estudo se situe nos 69%. Os dados demonstram ainda que o
subsetor das Frutas é o que apresenta um potencial competitivo mais elevado, representando
uma clara oportunidade de crescimento no contexto do agroalimentar da região.
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FORÇAS, FRAQUEZAS, AMEAÇAS E OPORTUNIDADES
A sistematização das principais forças, fraquezas, ameaças e oportunidades do setor
agroalimentar do Baixo Tâmega é crucial na definição de uma estratégia de fortalecimento e
crescimento das empresas que se traduza no efetivo desenvolvimento económico e social do
território.

ANÁLISE SWOT
fraquezas

Elevado potencial turístico do território, fruto
dos ativos naturais e culturais distintos (rios
Douro e Tâmega, complexo montanhoso do
Marão, Rota do Românico, etc.)

Explorações agrícolas de reduzida dimensão
física e económica

Predomínio de produções agrícolas
adaptadas às condições edafoclimáticas

Declínio do número de explorações agrícolas
nas últimas décadas

Condições favoráveis para a produção
agrícola em MPB

Fraca adesão dos produtores agrícolas ao MPB

Produtos de qualidade diferenciada (alguns
DOP e IGP) e com elevado potencial comercial

Reduzido valor acrescentado dos produtos
agroalimentares locais

Investimento de algumas empresas no
desenvolvimento de novos produtos e
melhoria dos processos produtivos

Dificuldade na homogeneização dos produtos
e regularidade da oferta (por exemplo, nos
hortícolas e frutícolas)

Surgimento de jovens empresários, abertos à
inovação e ao desenvolvimento de produtos

Setor agroalimentar pouco profissionalizado e
empresarializado

Rede de lojas de produtos locais da Dolmen

Empresas pouco capitalizadas e quadro
económico/financeiro frágil
Insuficiente aposta das empresas na TICE

Potencial de exportação de alguns produtos
(vinho, fruta, mel, etc.)

Debilidades na estratégia de promoção e
escoamento dos produtos, aos níveis nacional e
internacional

Crescente participação em eventos de
promoção e internacionalização

Inexistência de grandes marcas que possam
absorver e valorizar a produção regional

Proximidade geográfica de Organizações
de Produtores e de Instituições de ensino
profissional e universitário relacionadas com
o agroalimentar

Fraca organização e cooperação entre
empresas

Existência de iniciativas relevantes na

Reduzida articulação entre os sectores do
agroalimentar e do turismo

promoção do agroalimentar da região,
promovidas pela Dolmen, Comunidade
Intermunicipal do Tâmega e Sousa e
Municípios de Amarante, Baião, Celorico de
Basto e Marco de Canaveses

Debilidades colaborativas entre as instituições
de ensino superior e as empresas

Baixo nível de qualificações e rendimentos dos
profissionais
Perda e envelhecimento da população
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ANÁLISE SWOT
oportunidades

ameaças

Forte crescimento global do consumo de
bens alimentares, resultante do aumento
populacional mundial

Risco inerente à atividade agrícola maior do que
em outros setores da economia

Procura crescente de produtos biológicos, de
época, regionais e nacionais, nomeadamente
os ligados à dieta mediterrânica

Dificuldade no acesso à informação e à
sua interpretação por parte das empresas,
relativamente a projetos/iniciativas a que podem
recorrer

Valorização dos recursos endógenos através
da crescente atividade turística em Portugal

Crescente aumento dos custos energéticos
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Formação técnica dos profissionais
do agroalimentar para incrementar a
produtividade e rentabilidade das empresas

Modificação dos padrões de consumo para
bens que não são característicos da produção
nacional

Turismo gastronómico e enoturismo

Sistema de seguros agrícolas atual apresenta
problemas de viabilidade (financeira e adesão)

Maior interesse das empresas da área
agroalimentar em integrarem consórcios/
parcerias para a inovação e promoção

Contexto macroeconómico e financeiro
desfavorável ao investimento privado no sector
agroalimentar nacional

Criação de uma marca e identidade territorial

Aumento da pressão da carga fiscal nos produtos
do agroalimentar

Predisposição das entidades públicas e
associações do setor agroalimentar do
Baixo Tâmega para o desenvolvimento de
estratégias de promoção e valorização dos
produtos locais

Complexificação burocrática no licenciamento de
empresas do setor agroalimentar

Fomento do empreendedorismo como
contributo para a dinamização económica e
reintegração no mercado de trabalho

Aumento da intensidade de fenómenos
climáticos adversos e do risco de pragas e
doenças nas explorações agrícolas

Estratégia de internacionalização dos produtos
agroalimentares no quadro das prioridades
políticas nacionais

Políticas protecionistas de mercados
estratégicos

Potencial de desenvolvimento de um cluster
agroalimentar, aproveitando os recursos
existentes e sectores complementares
Boas acessibilidades rodoviárias (A4)
Localização privilegiada junto de importantes
núcleos urbanos nacionais (Porto, Braga,
Guimarães e Vila Real)
Proximidade ao Aeroporto Dr. Francisco Sá
Carneiro, ao Porto de Leixões e redes rodoviárias
e ferroviárias nacionais e internacionais
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Redução da procura interna

Progressiva pressão competitiva relacionada
com o crescimento de novos espaços
económicos (alargamento europeu e países
asiáticos)
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INTRODUÇÃO
01. GRANDES
02.
TENDÊNCIAS DO AGROALIMENTAR
O Diagnóstico de Inovação pretende contribuir para um conhecimento mais alargado do setor
agroalimentar a nível mundial, o qual engloba vários domínios de inovação, designadamente,
a inovação ao nível da produção, do produto, da comercialização e da promoção.
O presente diagnóstico subdivide-se em quatro grandes momentos: i) grandes tendências do
setor agroalimentar; ii) principais fatores de inovação; iii) estudos de caso e; iv) oportunidades
de inovação no agroalimentar do Baixo Tâmega.
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02.
02. GRANDES TENDÊNCIAS DO AGROALIMENTAR
GRANDES TENDÊNCIAS
DO AGROALIMENTAR
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GRANDES TENDÊNCIAS
AGROALIMENTAR
03.
FATORESDO
DE
INOVAÇÃO
02. PRINCIPAIS
Alguns documentos estratégicos a nível nacional e internacional – com destaque para os do
Instituto de Tecnologia de Alimentos (Brasil), Mintel Food & Drink (Reino Unido), PortugalFoods,
Inovcluster, Estratégia de Investigação e Inovação para uma Especialização Inteligente (ENEI)
ou do Agrocluster Ribatejo – contribuem para uma melhor compreensão e análise das grandes
tendências de consumo de produtos agroalimentares a nível mundial.
Estas tendências podem ser sintetizadas e organizadas em cinco grupos: sensação e prazer;
saúde e bem-estar; conveniência e funcionalidade; qualidade e confiabilidade; e ética e
sustentabilidade (Figura 22).
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Figura 22 | Grandes tendências no setor alimentar
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SENSAÇÃO E PRAZER
Uma das tendências dos consumidores vai no sentido de valorizar as sensações aquando
do consumo de produtos alimentares. Neste sentido, os consumidores tendem a apreciar os
produtos (e respetivas embalagens) na plenitude dos seus sentidos, valorizando a tipicidade e
os produtos locais, bem como desfrutar de produtos que contribuam para o desenvolvimento
de atividades com forte índole emocional e sensorial.

Sensação e prazer

PLANO DE DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGROALIMENTAR

• Valorização da culinária e da gastronomia;
• Embalagens com design diferenciador;
• Produtos gourmet;
• Iguarias, premium, delicatessen;
• Recuperação de culinárias regionais e tradicionais;
• Diversificação de sabores;
• Produtos de terroir;
• Harmonização de alimentos e bebidas;
• Produtos com forte apelo sensorial;
• Socialização em torno da alimentação;
• Lazer e turismo em torno da alimentação (circuitos e pólos gastronómicos);
• Alimentos exóticos;
• Embalagens lúdicas e interativas;
• Produtos cujas embalagens incluam história ou estórias;
• Culinária de regiões específicas (produtos étnicos);
• Produtos que salientem a origem dos produtos (produtos de origem local);
• Produtos apresentados com sofisticação, como se fossem obras de arte;
• Produtos em que a textura é o aspeto diferenciador;
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SAÚDE E BEM-ESTAR
A valorização de estilos de vida saudáveis é outra tendência que marca o consumo de produtos
alimentares, a qual é consubstanciada no desenvolvimento de produtos que estimulam a
prevenção de patologias e que promovam o bem-estar físico e mental dos consumidores.

Saúde e bem-estar
• Produtos diet/light;
• Produtos benéficos à saúde cardiovascular;
• Produtos naturais (muitas vezes associados a termos como puro, pureza ou 100% natural);
PLANO DE DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGROALIMENTAR

• Produtos benéficos à saúde gastrointestinal (probióticos, prebióticos, simbióticos);
• Produtos energéticos;
• Produtos concebidos para desportistas;
• Produtos com aditivos e ingredientes naturais;
• Produtos minimamente processados;
• Alimentos funcionais que exploram as propriedades dos alimentos benéficos para a saúde,
designadamente ao nível do sistema digestivo, cardíaco ou de estrutura óssea;
• Produtos vegetais (frutas, hortaliças, flores e plantas medicinais);
• Produtos transformados ou com incorporação de fruta (snaks, fruta desidratada, barras de
cereais, sumos naturais, rebuçados e doces);
• Produtos isentos ou com teores reduzidos de sal, açúcares e gorduras (better-for-you);
• Produtos com selos de qualidade de sociedades médicas;
• Alimentos sem glúten e lactose;
• Produtos ricos em proteínas;
• Produtos destinados aos seniores, que potenciem o envelhecimento ativo e de qualidade
(produtos com baixo teor de acidez, com nutrição equilibrada, elevado teor proteico, bem
como embalagens mais leves, de abertura fácil e com rótulos de leitura fácil;
• Produtos desenvolvidos para pessoas intolerantes a determinados alimentos ou produtos
químicos (alergias).
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CONVENIÊNCIA E FUNCIONALIDADE
A conveniência e funcionalidade dos produtos são características que representam uma
adequação ao estilo de vida de muitos países, especialmente nos denominados países
ocidentais, e estão relacionadas com razões de ordem social e de organização do mercado de
trabalho.

Conveniência e funcionalidade
• Pratos prontos e semi-prontos;
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• Pratos cada vez mais servidos em tabuleiros;
• Produtos em pequenas porções (snacking, finger food);
• Produtos minimamente processados;
• Produtos embalados para consumo individual (monodoses);
• Alimentos de fácil preparo;
• Embalagens de fácil abertura;
• Produtos adequados para consumo em diferentes lugares e situações;
• Produtos para forno e microondas;
• Serviços e produtos delivery;
• Kits para preparo de refeições;
• Alimentos congelados, designadamente vegetais;
• Produtos na forma de snacks, em resultado de um estilo de vida cada vez acelerado;
• Alimentos com custos competitivos (em termos comparativos).

86

PARTE Ii – DIAGNÓSTICO DE INOVAÇÃO

BAIXO TÂMEGA

02. GRANDES TENDÊNCIAS DO AGROALIMENTAR
QUALIDADE E CONFIABILIDADE
Os fenómenos relacionados com a adulteração de alimentos ou com a falta de condições
higieno-sanitárias em empresas agroalimentares potenciam a desconfiança nos consumidores
quanto à proveniência de determinados produtos. Deste modo, os consumidores valorizam
cada vez mais os aspetos que se relacionam com a qualidade dos produtos sob o ponto de vista
de rastreabilidade e segurança alimentar, tal como fatores que promovam a confiança dos
consumidores nas empresas e respetivos produtos.

Qualidade e confiabilidade
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• Produtos com rastreabilidade e garantia de origem;
• Produtos com marcas credíveis e institucionalizadas;
• Alimentos seguros do ponto de vista da produção, conservação e distribuição;
• Processos com tecnologia de ponta (nano e biotecnologia, radiofrequência, etc.);
• Processos de gestão de riscos;
• Embalagens ativas e inteligentes;
• Certificados e selos de qualidade e segurança;
• Embalagens com clareza na rotulagem, devendo conter informação quanto à origem, lista de
ingredientes, alergénios e informação nutricional;
• Promoção e comunicação dos produtos via eletrónica (destinado a consumidores focados na
informação e permanentemente online);
• Produtos e serviços padronizados;
• Valorização da proximidade.
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ÉTICA E SUSTENTABILIDADE
Uma outra dimensão representativa das tendências no consumo agroalimentar relacionase com as questões éticas e de sustentabilidade. Os consumidores valorizam cada vez mais
produtos e empresas que respeitem o ambiente, os direitos humanos, o bem-estar animal e
que promovam a responsabilidade social da empresa.

Ética e sustentabilidade
• Empresas com programas avaliados e certificados de responsabilidade socioambiental;
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• Processos com utilização de energias renováveis;
• Produtos com menor “pegada” de carbono;
• Empresas que realizem a gestão sustentável de resíduos;
• Produtos com baixo impacto ambiental;
• Empresas com certificações e selos ambientais;
• Produtos associados ao bem-estar animal;
• Produtos vinculados a causas sociais e ambientais;
• Rotulagem ambiental e social;
• Produtos e embalagens racionalizadas;
• Processos produtivos sustentáveis;
• Embalagens recicláveis e recicladas;
• Processos eficientes;
• Produtos com apelo à solidariedade e benevolência;
• Produtos associados ao comércio justo.
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VINHO
A produção de vinho tem sofrido uma grande evolução tecnológica nas últimas décadas devido,
sobretudo, à introdução de maquinaria e à adoção de práticas inovadoras, com destaque para
aquelas que resultaram na incorporação de tecnologia, tornando, assim, o processo produtivo
mais eficaz e as produções mais rentáveis e valorizadas.

DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO NAS VINHAS
As vinhas desempenham um papel fundamental nas características dos respetivos vinhos e
são influenciadas/condicionadas por diversos fatores, designadamente climáticos, os quais
2007; Costa et al., 2015; Essick et al., 2007; Eiras-Dias et al., 2013; Eiras-Dias et al., 2015).
Neste sentido, tem-se assistido a uma inovação crescente ao nível das vinhas, designadamente
com a introdução de tecnologia que permita monitorizar algumas variáveis determinantes na
produção de vinhos percecionados como de elevada qualidade.

Iwsense
O InovWine – inovação no setor do vinho e da
vinha –, um projeto da Estratégia de Eficiência
Coletiva (EEC) Inovcluster, tem contribuído para
o

desenvolvimento

de

produtos

e

serviços,

designadamente o Iwsense, o qual permite
monitorizar os parâmetros ambientais em toda a
extensão da vinha através de uma rede de sensores
sem fios, definida de acordo com as especificidades

Fonte: InovWine

concretas de cada vinha (e.g. dimensão, declive e
exposição solar).
A

rede

de

sensores

permite

monitorizar

a

temperatura, humidade do ar, humidade do solo,
radiação solar, radiação ultravioleta, velocidade e
direção do vento. O Iwsense apresenta as seguintes
características:
a) Sistema modular com capacidade de adicionar
e/ou remover módulos sensoriais em pleno
funcionamento (plug-and-play);

Fonte: InovWine
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têm impacto no crescimento e desenvolvimento das videiras (Atauri et al., 2016; Bavel et al.,
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b) Sistema escalável (capacidade de cobertura de áreas superiores a 100 Ha);
c) Solução sem fios de fácil instalação e reinstalação;
d) Baixa manutenção para troca de baterias (utilização de painéis solares).

Assim, o resultado prático da utilização desta tecnologia consubstancia-se na identificação
dos pontos de vinha com maior risco de pragas, de necessidades de rega, bem como na
caracterização ambiental dos vários espaços da vinha.

Sensores de calor aplicados em ramos de videira
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A empresa Fruiton Sciences aplica sensores de calor a ramos de videira a fim de medir com
precisão o uso de água que a planta necessita.
Deste modo, este mecanismo tecnológico permite
quantificar a velocidade da seiva, nos respetivos
ramos, e, com isso, perceber a quantidade de água
libertada por cada planta.
Os sensores – sem fios – transmitem os dados a cada
quinze minutos e, no caso de ser necessário irrigação,
enviam um alerta.

Fonte: InovWine

Software de gestão e monitorização das vinhas
É um software que está intrinsecamente ligado com o Iwsense e que permite visualizar
informação remotamente de fatores como a temperatura do ar, a humidade do solo e a
precipitação. O software compreende um sistema de informação e uma aplicação móvel que
permite desenvolver as seguintes operações:
• Georreferenciar vinhas e parcelas e respetiva visualização;
• Georreferenciar sensores e respetiva visualização;
• Aceder a dados abióticos em tempo quase real, bem como ao seu histórico;
• Tratar e analisar dados abióticos;
• Registar intervenções;
• Registar eventos;
• Registar informação biótica;
• Registar informação genética;
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• Sistema de realidade aumentada para visualização de informação;
• Gerar alertas e respetiva visualização (risco de míldio, oídio, podridão cinzenta, geada,
entre outros);
• Registo de armadilhas para controlo de pragas;
• Calcular índices bioclimáticos (Índice heliotérmico de Huglin; Growing Season
Temperature; índice bioclimático de Hidalgo; entre outros).

CROMATOGRAFIA GASOSA ACOPLADA À ESPECTROMETRIA DE MASSA
Um outro aspeto inovador prende-se com a análise aos compostos químicos do vinho. Esta
análise tem o objetivo de compreender a forma como os consumidores percecionam esses
espectrometria de massa é possível separar e analisar esses mesmos compostos a fim de que
se possam produzir vinhos que vão ao encontro dos gostos dos consumidores.

VINHO BIODINÂMICO
A agricultura biodinâmica é um fenómeno emergente, existindo um número crescente de
praticantes em todo o mundo. Embora muitas vezes confundida com a agricultura biológica,
a agricultura biodinâmica apresenta características
diferenciadoras, sendo exemplo disso o facto de as
várias fases da produção biodinâmica (e.g. o plantio,
a fertilização e a colheita) obedecerem aos ciclos
lunares e cósmicos.
Além disso, os viticultores biodinâmicos entendem
que os solos são autossustentáveis e que não
necessitam de tratamentos artificiais, adotando, em

Fonte: Per Bacco

sua substituição, técnicas biológicas.
Os vinhos biodinâmicos apresentam a particularidade de serem muito valorizados
comercialmente, sobretudo a nível internacional.

VINHO E CALORIAS
Com o objetivo de corresponder a uma das tendências no setor alimentar, designadamente
de produtos com baixo teor calórico, empresas como a Weight Watchers criaram vinhos com
menos calorias em resultado da produção de vinhos com um menor teor de álcool. A explicação
reside no facto de o álcool ser o elemento que mais contribui para o teor calórico de um vinho
(quase duas vezes mais calorias por grama quando comparado com o açúcar).
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Assim, a melhor forma de diminuir a quantidade de calorias de um vinho é diminuir o seu teor
alcoólico, sendo essa a estratégia adotada pela Weight Watchers, cujos vinhos apresentam um
teor de álcool de 8%, valor usualmente entendido como baixo na generalidade dos vinhos.

ENOTURISMO
A atividade turística relacionada com o vinho é dos aspetos que tem merecido a aposta de
muitas empresas do setor. No Douro, por exemplo, várias quintas produtoras de Vinho do Porto
realizaram investimentos no setor do turismo.
Estes investimentos permitem aos turistas experiências únicas e diferenciadoras,
intrinsecamente ligadas com as vinhas e respetiva produção vitivinícola e uma forma de
PLANO DE DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGROALIMENTAR

promover e valorizar os respetivos vinhos (e respetivas empresas) produzidos na região.
Além disso, o desenvolvimento do turismo em espaço rural tem sido uma aposta cada vez mais
crescente de muitas empresas produtoras de vinho, sobretudo daquelas ligadas à produção de
Vinho do Porto, localizadas nas margens do rio Douro. O desenvolvimento destas atividades
procura potenciar e valorizar as quintas onde se localizam as vinhas, as quais apresentam
características paisagísticas únicas e que configuram uma forte envolvência com o território.

MEL E COMPOTAS
MEL
O subsetor do Mel enfrenta, atualmente, grandes desafios, sobretudo ao nível da produção.
Neste sentido, importa analisar alguns aspetos que se têm revelado inovadores e que têm
contribuído para a rentabilidade das produções, bem como para a respetiva valorização
comercial.

Certificação
O Mel, utilizando certificações de origem, pode diferenciar-se, valorizando a região onde é
produzido, sobretudo as características diferenciadoras inerentes à flora, mas também a sua
riqueza histórica. Este fator coloca uma grande responsabilidade na preservação da natureza
e na maior consciencialização do não-uso de produtos químicos fitossanitários não biológicos.
Além da adoção de certificações com denominação de origem, existe uma tendência crescente
para a certificação do mel enquanto produto biológico.
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Utilização de tecnologia na produção
A inovação ao nível da produção de mel pode acontecer sob diversas formas. Destaca-se a
inovação ao nível da monitorização de variáveis relacionadas com a colmeia, designadamente
as condições de temperatura e humidade.
Um exemplo da aplicação deste tipo de tecnologia é o Conected Bees – que incorpora tecnologia
da Cisco – consubstanciada, por um lado, na utilização de sensores para medir a temperatura e
humidade dentro da colmeia, e por outro lado, câmaras de vídeo para facilitar a monitorização
remota (Cisco).
As tecnologias da Connected Bees demonstram como a «Internet das coisas» pode
representar um excelente auxílio para uma gestão mais eficiente dos enxames, das colmeias
PLANO DE DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGROALIMENTAR

e, consequentemente, na produção de mel e dos demais produtos de colmeia.

Fonte: Blog Ibid (https://ibid.com.br/blog/internet-das-coisas-e-cadeia-de-suprimentos/)

Comercialização de produtos de colmeia
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Importa, por outro lado, salientar a diversificação da comercialização dos demais produtos
da colmeia, os quais representam um importante valor acrescentado, nomeadamente o mel,
pólen e a própolis (Quadro 26).
Mel
Alimento líquido, viscoso e doce produzido por abelhas. O seu
sabor e cor são determinados pelas flores e plantas dos locais
onde as abelhas e suas colmeias se encontram.
Pólen
PLANO DE DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGROALIMENTAR

O pólen é um “pó” ou “farinha” granular constituída por um
conjunto de minúsculos grãos, produzidos nas flores pelos
elementos reprodutores masculinos. Quando andam na sua
tarefa de recolher a seiva/néctar das plantas, o pólen cola-se
ao corpo das abelhas e algum desse pólen continua agarrado
ao corpo do inseto, sendo transportado para a colmeia.
Própolis
A própolis é uma substância resinosa obtida pelas abelhas
através da colheita de resinas da flora (pasto apícola) alteradas
pela ação das enzimas contidas na saliva das abelhas e
misturadas com cera. A cor, aroma e sabor da própolis varia,
assim, de acordo com a origem botânica. Esta substância é
utilizada pelas abelhas como antibiótico dentro da colmeia
impedindo a proliferação de bactérias e fungos.
Quadro 26 | Caracterização do mel, pólen e própolis
Fonte: Reina Kilama

TRaNSFoRMação DoS PRoDuToS De colMeia
Uma forte tendência para a fileira encontra-se, claramente, na orientação para a qualidade
e pureza, respondendo a requisitos de valor para a indústria Cosmética, Farmacêutica e
Parafarmacêutica, tais como (Reina Kilama):
• Cremes faciais;
• Batons de cieiro;
• Produtos de beleza, em geral;
• Produtos homeopáticos, incorporando mel, pólen e própolis, designadamente,
antibióticos e fungicidas naturais.
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coMeRcialiZação
O mel apresenta um grande potencial de expressão no mercado, o qual ganha ainda mais
relevância com o surgimento de produtos inovadores. Alguns exemplos da introdução de
inovação encontram-se na combinação do mel com sementes e frutos secos, com lacticínios,
com cereais, entre outros. Neste sentido, importa referir que tem existido um número crescente
de sabores adicionados ao mel, tais como as nozes, a amêndoa, o cacau, a canela ou aloé vera.
Outros novos lançamentos estão também relacionados com a textura, a qual tende para ser
cremosa.
Mantêm-se também um registo de lançamento de mel monofloral: limão, laranja, eucalipto,
acácia, entre outros. Além disso, e do ponto de vista comercial, é também de grande importância
a referência ao território onde é produzido.

mercado e que evidenciam as tendências que refletem o caráter inovador dos produtos.

Los Montes Torozos Miel
Mel extraído e embalado usando métodos tradicionais que
preservam a sua pureza e propriedades. Produto de Edição Limitada
vendido em embalagens de 500 g com o uso do logo «Tierra del
Sabor». Espanha (2015).
Miel L’Apiculteur Miel de Nos Terroirs
Oriundo de colheitas artesanais de França e Espanha, é embalado
por Yves Michaud no Domaine Saint Georges nos Pirenéus. Com
extração a frio, por forma a preservar o seu sabor e qualidades
o produto apresenta-se finamente cristalizado e é vendido em
embalagens de 500g. Bélgica (2015).
Polski Miod Wrzosowy Miód Pszczeli
Com produção tradicional na Polónia desde 1989, é agora
disponibilizado a nível internacional. Polónia (2016).
Miel Manuka Dr. Theiss
Mel orgânico extremamente puro livre de qualquer OGM,
produtos químicos ou pesticidas, oriundo da Nova Zelândia, mas
comercializado e lançado em França (2015).
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Heavenly Organics Organic Wild Forest Raw Neem Honey
É um mel recolhido por “caçadores de colmeias de abelhas
selvagens” encontradas nas profundezas das florestas virgens da
Índia Central. Este mel 100% orgânico é de produção sustentável
e apoia a biodiversidade da floresta, aumentando o número de
colmeias de abelhas selvagens. É certificado como USDA orgânico e
Ecocert. Produto de apicultura «amiga das abelhas» e socialmente
responsável é vendido em embalagem de 340g. O produto foi
apresentado no Natural & Organic Tradeshow 2014, Londres.

PLANO DE DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGROALIMENTAR

Quadro 27 | Exemplos de mel lançados no mercado nos últimos anos
Fontes: Soysuper; Mieux Sucrer; Auchan Direct; Onatera; Valuepal

coMPoTaS
Os principais ingredientes das compotas são, principalmente, frutas e legumes, os quais são
crescentemente vistos como alimentos associados a uma importante tendência de consumo.
A produção de compotas nos últimos anos tem apresentado inovação a vários níveis, quer na
produção, mas também na forma como se apresenta ao mercado.

TeNDÊNciaS
As compotas lançadas no mercado nos últimos anos têm apresentado como principais aspetos
distintivos as seguintes características (Portugal Foods 2016; Portugal Foods 2017):
• sem aditivos e/ou conservantes;
• ausência de Organismos Geneticamente Modificados (OGM);
• baixo/sem/reduzido teor de açúcar;
• referências à responsabilidade social;
• produto com compromisso ético ou animal;
• produtos sazonais (compota da época);
• produtos vegetarianos;
• embalagens ambientalmente sustentáveis;
• referência a informação nas redes sociais.
De igual modo, uma forte tendência no setor encontra-se claramente na orientação para a
qualidade e pureza, procurando um posicionamento de maior valor, à semelhança do subsetor
do Mel, com produtos gourmet nos quais é referenciada e valorizada a origem, as condições de
produção biológica, bem como as características organoléticas e de textura. A empresa Penhas
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Douradas Food representa um caso nacional de produção de compotas que contemplam estas
características, a qual criou um conceito de produtos gourmet com recurso a ingredientes
tradicionais que existem e se produzem na região da Serra da Estrela.
Importa salientar que o maior número de novos lançamentos está associado aos sabores de
laranja e morango, seguida de damasco e marmelo, pêssego, figo, framboesa, mirtilo, laranja
amarga e limão.
Apresentam-se alguns exemplos de novos lançamentos no mercado europeu de compotas
tradicionais.

Seville Orange Marmalade

inteira de laranjas amargas “Sevilha” e de alta qualidade, utilizando
panelas tradicionais de cobre. Produto com certificação Kosher, que
é vendido em embalagens de 340g e nas quais apresenta o logo do
Facebook e um QR code. (Reino Unido, 2016)
Baci Dried Fig Jam
Compota de figo seco Sultan Baci elaborado por métodos tradicionais
caseiros, é apropriado para vegetarianos e não contém glúten.
Apresenta-se numa embalagem de vidro redesenhada de 380g
cada. (Reino Unido, 2016)
Quadro 28 | Exemplos de compotas lançadas no mercado nos últimos anos.
Fontes: Morrisons; Bakkalim UK

coMPoTaS coM baiXo TeoR De açúcaR
Das características que representam uma tendência no subsetor das compotas, importa
destacar a particularidade das compotas com baixo teor de açúcar, o qual é absolutamente
distintivo e representa um fator de inovação.
Na verdade, os consumidores procuram produtos com menos calorias, com maiores qualidades
nutricionais e com uma origem natural.
O potencial benefício dos alimentos para a saúde humana é de relevância crescente. As
compotas têm, neste domínio, a possibilidade de inovar no objetivo de redução ou eliminação
do açúcar. Se muitas destas estratégias já estão a ser seguidas pela produção industrial, a
produção artesanal pode adotar abordagens mais especializadas, recorrendo ao mel local
99

PLANO DE DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGROALIMENTAR

O “Doce de Laranja Amarga” da Mackays é elaborado a partir de fruta

PARTE ii – DIAGNÓSTICO DE INOVAÇÃO

BAIXO TÂMEGA

03. PRINCIPAIS FATORES DE INOVAÇÃO
ou enriquecer as formulações com frutas ou legumes que possam contribuir para adoçar e
preservar – como por exemplo usar plantas com poder adoçante.

Certificação
As compotas, tal como o mel, podem diferenciar-se utilizando certificações de origem
e biológicas. Assiste-se a uma tendência crescente na procura de compotas biológicas,
sobretudo no mercado alemão, representando uma clara oportunidade de especialização
para este setor.
Além disso, as denominações de origem europeias ou iniciativas de denominação com carácter
PLANO DE DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGROALIMENTAR

local ou regional podem ser estratégias de diferenciação, incluindo ainda certificações Kosher
(produtos alimentares para quem segue a religião judaica) e Halal (produtos alimentares
para quem segue a religião islâmica).

Comercialização
As compotas apresentam um grande potencial de inovação nas propostas de produto, mas que
exige uma estratégia clara de aproximação ao mercado e uma segmentação adequada, já que
as tipologias de produto podem ser muito diferentes em função do consumidor alvo.
As compotas podem ser apresentadas ao consumidor final em articulação e conjugação com
outros produtos tradicionais, designadamente, queijos, carnes, pão, ou gelados.
Em função das tradições de panificação e doçaria, ou de capacidade de inovação nestes
domínios, as compotas podem ainda ter uma incorporação na indústria da confeitaria local ou
na confeitaria artesanal.
A produção de compotas pode ainda representar uma atividade complementar dos
hortofruticultores na diversificação da sua atividade e na valorização dos produtos, sobretudo
naqueles que não são tão valorizados comercialmente ou mesmo aqueles mais desperdiçados.
Assim, as empresas de produção frutícola podem valorizar os seus produtos através da
produção de compotas (ou remetendo esses frutos para essa finalidade).
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FRUTAS
MIRTILOS

de maximizar a rentabilidade das produções, nomeadamente através da venda em fresco ou da
transformação, na qual os mirtilos podem ser processados de diversos modos, desde produtos
congelados, secos, liofilizados, transformados em puré, xaropes, sumo, compota, suplementos
alimentares, chutneys, entre outros.

Mirtilos em fresco
Neste tipo de abordagem, a maior tendência para a rentabilização do fruto é através dos
mirtilos biológicos (certificados como tal), uma vez que os consumidores estão particularmente
disponíveis para pagar mais por produtos que são percecionados como sendo mais saudáveis.
No entanto, aparecem outras abordagens que visam melhorar o valor intrínseco dos mirtilos
frescos, nomeadamente através utilização de embalagens que visam explorar a origem do
mirtilo. Uma outra alternativa, que é relativamente mais recente, é a produção de mirtilos com
uma abordagem biodinâmica – como já analisado no caso do vinho –, isto é, uma abordagem
holística, ecológica e ética que se traduz em mirtilos com uma qualidade sensorial e nutricional
mais elevada.
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Mirtilos
biológicos certificados
comercializados pela
Mirtisul Lda.

Mirtilos
comercializados
com ênfase na origem
do produto (Sever do
Vouga).

Mirtilos
resultantes de
agricultura biodinâmica
da Gourmet Trading
Company (Chile)

Quadro 29 | Diferentes abordagens na comercialização dos mirtilos em fresco
PLANO DE DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGROALIMENTAR

Fontes: Nárwen´s Cuisine; Bagas de Portugal; Gourmet Trading Company

MiRTiloS TRaNSFoRMaDoS
Os mirtilos com menor valor comercial podem ainda ser utilizados para elaborar produtos
processados, tais como preparados para iogurte, chutney de mirtilo, entre outos.
As abordagens mais diretas passam pela comercialização do fruto congelado ou seco
(desidratado que fica similar a passas ou liofilizado que resulta num produto crocante).

Mirtilo congelado

Mirtilo desidratado

Mirtilo liofilizado

Quadro 30 | Comercialização do mirtilo sob a forma de congelado, desidratado e liofilizado
Fontes: Pomar Vale do Dourado; Healthy Traditions

Quando se considera a incorporação de mirtilos como um ingrediente em produtos alimentares
existe um conjunto amplo de aplicações, como produtos lácteos fermentados e produtos
alternativos: chocolates, compotas, tartes, bolos, licores, chás, sumos, granola, muesli, gelados,
compotas, queijo, nougat, etc.
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Lácteos fermentados com
mirtilo: skyr, iogurte grego, kefir e
queijo fresco.

Iogurte feito à base de leite de
amêndoa ou de soja, com
sabor a mirtilo.

Fontes: Skyr; Essence; Alpro; Andescher

Para além da incorporação em alimentos, podem-se encontrar vários suplementos alimentares
de mirtilo recomendados para os mais diversos fins, bem como produtos cosméticos.

Diferentes suplementos
alimentares produzidos
à base de mirtilo

Diferentes produtos
cosméticos que incorporam
extratos de mirtilo

Quadro 32 | Exemplos de suplementos alimentares e produtos cosméticos que incorporam mirtilo
Fontes: Natural FACTORS; fruit ADVANTAGE; Emergen-c; Puritan´s Pride; Eleven; The Body Shop

Alternativamente, também tem surgido alguns produtos que visam rentabilizar as folhas
de mirtilo, que podem ser utilizadas para produzir extratos que são comercializados como
suplementos alimentares ou vendidas, sem ser processadas, para produzir infusões.
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Exemplos de extratos
produzidos a partir de
folhas de mirtilo

Exemplo de diferentes
infusões de folha de mirtilo
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Quadro 33 | Exemplos de extratos e infusões de mirtilo
Fontes: Botanic Choice; Pure Herbs; iHerb; Quinta da Remolha; Weplant

caRNeS FReScaS e TRaNSFoRMaDoS
caRNeS FReScaS
A produção animal tem apresentado alguns fatores de inovação, os quais podem estar
associados ao processo de produção animal, ou então, na forma como a carne é comercializada.

caRNe MaTuRaDa
A maturação da carne é um processo tecnológico muito antigo e que está a ser recuperado.
Trata-se de um processo tecnológico que pretende melhorar a textura da carne tornando-a
mais tenra e saborosa e é um dos métodos mais utilizados para melhorar a qualidade da carne
de bovino.
O processo de maturação de carne não se faz com qualquer animal. Pelo contrário, e idealmente,
os animais devem ser pouco jovens e gordos, embora a gordura deva ser proveniente de uma
alimentação de campo, ou seja, em modo de produção extensivo ou semiextensivo.

caRNe TRaNSFoRMaDa
Um fator de inovação no subsetor das carnes é a comercialização com recurso à transformação.
Para este efeito são necessários, primeiramente, matadouros e salas de desmancha, bem
como de equipamentos industriais para produção de produtos cárneos como hambúrgueres,
almôndegas, carne picada, salsichas, entre outros.
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hambúrgueres

salsichas

carne picada

Quadro 34 | Exemplos de produtos transformados de carne
Fonte: Lusiaves

De igual modo, um outro fator de inovação é a comercialização da carne preparada, incorporada
com outros ingredientes, representando um conjunto de refeições prontas ou semi-prontas a
consumir: panados, cordon bleu, recheados, marinados ou rôti.

Cordon bleu

Recheados

Cordon bleu

Marinados

Recheados

Quadro 35 | Outros exemplos de produtos transformados de carne
Fonte: Lusiaves
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PARTE ii – DIAGNÓSTICO DE INOVAÇÃO

BAIXO TÂMEGA

03. PRINCIPAIS FATORES DE INOVAÇÃO
FUMEIRO
A preferência do consumidor por tipos específicos de produtos de fumeiro tradicional
permanece praticamente inalterada. Contudo, observam-se mudanças na forma como a
indústria alimentar tem vindo a comunicar com o seu público-alvo e a vender os seus produtos.
Deste modo, a diferenciação destes produtos tem-se realizado por via da proveniência (origem
da carne, raças locais), da transparência (quantidade e qualidade das informações fornecidas),
uso de embalagens mais atrativas, bem como a produção de fumeiro mais equilibrado
nutricionalmente.
O caminho da inovação no sector dos produtos de fumeiro tradicional passa, assim, por utilizar
conhecimento/tecnologia no desenvolvimento de novos produtos (por exemplo, para definir
PLANO DE DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGROALIMENTAR

o perfil nutricional) e estratégias de marketing que permitam às empresas percecionar as
preferências dos consumidores.
Existem algumas áreas fundamentais onde os produtores de fumeiro tradicional podem
apostar de modo a seguir a corrente de tendências verificadas em matéria de inovação e
assim melhor se adaptar às preferências do consumidor (Agrocluster Ribatejo, 2015; De Vuyst
et al., 2008; European Comission, 2007b; Food Drink Europe; Food Processing; Mintel, 2016;
Interempresas):
• Embalagem;
• Produtos funcionais/saudáveis;
• Componente gastronómica;
• Proveniência, tradição local, confiabilidade e rastreabilidade;
• Branding;
• Certificação de produtos;
• Distribuição.

Embalagem
O embalamento dos produtos de fumeiro tem-se materializado no uso de embalagens em
atmosfera modificada que permite alongar a sua validade comercial, assim como produtos
comercializados já fatiados em embalagens individuais.
No mercado português, tem vindo a registar-se, ao longo dos últimos anos, uma oferta
crescente e diversificada de enchidos tradicionais “prontos a usar”, nomeadamente, produtos
em fatias como o lombo branco e o painho de Portalegre IGP.
Os produtos de fumeiro lançados nos últimos anos têm sido apresentados principalmente em
três tipos de embalagens: tabuleiro, skinpack e embalagens flexíveis.
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Embalagem
de tabuleiro

Embalagens
tipo Skinpack

Embalagens
flexíveis

Delika Hammelspegepølse
med adagaskar Peber /
Dinamarca

Oakpark - premium
ham fillet / Irlanda

Pick The Delicatessen
Hungarian Paprika / Reino
Unido

Fonte: Pack Design; OakPark; Tesco

As embalagens que se diferenciam sob o ponto de vista estético – atrativas e de qualidade
– representam uma inovação, fazendo com que, em muitos casos, o artesanal passe a ser
Premium.

Produtos funcionais
Um dos aspetos inovadores nos produtos de fumeiro prende-se com o desenvolvimento
de produtos funcionais/saudáveis. Os produtos à base de carne podem ser modificados
adicionando ingredientes considerados benéficos para a saúde ou eliminando (ou mesmo
reduzindo) os componentes considerados prejudiciais.
Um exemplo desta natureza são os produtos cárneos curados tradicionais de Requena,
Espanha, que apresentam a redução de componentes como sal, gordura ou a substituição
destes compostos por outros com a mesma funcionalidade, mas considerados mais saudáveis.
Podem ainda ser adicionados à composição do produto ingredientes com efeitos benéficos
(por exemplo, vitaminas e minerais em concentrações equivalentes à ingestão diária
recomendada) ou a adição tecnológica de ingredientes funcionais (ex: frutos secos, sumo de
laranja ou azeite).
A aplicação de culturas de probióticos (microrganismos vivos, que quando ingeridos beneficiam
a saúde através da melhoria do balanço microbiano intestinal) em produtos fermentados está
também a tornar-se uma tendência de inovação neste setor.
A produção de fumeiro com estas características pode ser trabalhada aquando da própria
produção dos animais, a qual influencia fortemente as características e a qualidade dos
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Quadro 36 | Diferentes tipos de embalagens de produtos de fumeiro
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mesmos. Assim, um aspeto inovador é a criação de raças com uma dieta específica, de modo a
conseguir composições de carne especiais. Neste sentido, um bom exemplo é o caso do Porco
de Raça Alentejana, criado ao ar livre e alimentado com bolotas e erva durante os meses de
inverno, que possibilita aos produtores a oportunidade de melhorar as qualidades nutricionais
dos seus produtos.

Componente gastronómica
A componente gastronómica é também um dos aspetos diferenciadores e de inovação. Neste
sentido, a comida regional é muito apreciada e muitos dos produtos tradicionais são promovidos
e valorizados em restaurantes regionais especializados.
PLANO DE DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGROALIMENTAR

É na restauração local e urbana que os produtos de fumeiro tradicional têm um segmento
importante do seu mercado. Os chefs são parceiros potencialmente importantes e podem
desempenhar um papel crucial na disseminação deste tipo de produtos, nomeadamente na
criação de pratos totalmente novos e fora do conceito regional.

Proveniência, tradição local, confiabilidade e rastreabilidade
Do ponto de vista do consumidor, a proveniência, a tradição local e a rastreabilidade são as
principais tendências que caracterizam a procura de charcutaria na Europa, sendo que na UE é
obrigatório discriminar a origem da carne no rótulo.
Tendencialmente, um dos principais métodos de diferenciação dos produtos de fumeiro
tradicional é a inclusão de histórias e receitas, contribuindo, desta forma, para que os
consumidores tenham maior confiança nos produtos. Além disso, os produtos de fumeiro que
surpreendam os consumidores tenderão a afirmarem-se no mercado – como é o caso dos
fumeiros “sem glúten” (Agrocluster Ribatejo, 2015; Semglúten.pt)

Certificação e Branding
A inovação ao nível da certificação e branding prende-se com a criação de marcas de fumeiro,
com um nome e/ou símbolo distintivo (como um logótipo, marca registada ou design da
embalagem), que possa identificar os produtos da região e garantir, assim, a diferenciação
desses mesmos produtos no mercado.
A criação de uma marca coletiva é muitas vezes vantajosa pois permite ultrapassar as
dificuldades financeiras e logísticas dos pequenos produtores na criação de uma marca própria.
As marcas coletivas associadas aos produtos com Denominação de Origem Protegida (DOP),
Identificação Geográfica Protegida (IGP) ou de agricultura biológica (BIO) permitem uma
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diferenciação dos produtos, fomentando o dinamismo da atividade económica da região e o
potencial aumento de rendimentos das populações.

Identificação Geográfica
Protegida (IGP)

Os produtos DOP exigem que todas

Os produtos IGP exigem, portanto, que

as fases do processo de produção de

pelo menos uma fase do processo de

alimentos sejam realizadas na área em

produção seja realizada nessa área,

causa.

enquanto as matérias-primas utilizadas

Os produtos registados como DOP

na produção podem vir de outra região.

incluem, por exemplo, o Presunto de

Exemplos de IGP: Alheira de Barrosos –

Barrancos/Paleta de Barrancos, Presunto

Montalegre; Alheira de Mirandela; Alheira

de Barrancos/Paleta de Alentejo, Jamón

de Vinhais; Butelo/Bucho/Chouriço de

Huelva (presunto) de Espanha.

Ossos de Vinhais; Chouriça de Carne de
Barroso-Montalegre; ou a Chouriça de
Carne de Melgaço.

Os consumidores estão dispostos a pagar um preço mais elevado por estes produtos certificados
se considerarem que os mesmos possuem uma qualidade superior, quando comparados com
produtos substitutos não certificados (European Comission, 2007b). Assim, se a região de
origem tem uma imagem positiva no mercado, os produtores dessa região devem dar mais
visibilidade a essa informação no rótulo e usar essa imagem nas suas campanhas de marketing.
Certificações adicionais que demonstrem a aplicação de boas práticas de fabrico, de
sustentabilidade, proveniência, excelência e genuinidade são sempre valorizadas e
percecionadas como fatores que acrescentam valor, com impactos positivos na escolha dos
consumidores.

DiSTRibuição
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PARTE ii – DIAGNÓSTICO DE INOVAÇÃO

BAIXO TÂMEGA

03. PRINCIPAIS FATORES DE INOVAÇÃO
Uma das recentes tendências em vários países da Europa é a venda de produtos através de
novos canais de distribuição, baseados em tecnologias e comunicação online, como websites/
lojas online criados por cooperativas ou pelo próprio produtor.
Um outro exemplo é o conceito “Boites d’abonnement” criado em França, que funciona da
mesma forma que os “Clubes de Vinhos”, mas oferecendo ao consumidor propostas mensais
de charcutaria com ofertas gourmet.
Outra tendência da distribuição dos produtos de fumeiro, e que se torna cada vez mais
relevante, é a venda junto das comunidades imigradas em vários países da Europa, como por
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exemplo em França, através do denominado “mercado da saudade”.

PADARIA E DOÇARIA
PADARIA
A perceção e consciencialização de uma vida saudável tem aumentado e, consequentemente,
verifica-se um aumento do consumo de pães com cereais integrais, de pães com adição de
ingredientes funcionais e de pães com misturas de vários cereais (Portugal Foods, 2016;
2017b).

Padaria funcional
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Muitos pães funcionais estão disponíveis no mercado, como o pão enriquecido com cálcio,
com fibra dietética, inulina, b-glucanas e oligossacarídeos, omega-3 e extrato de chá verde.
Outros dos requisitos pretendidos pelos consumidores são a obtenção de pães com menor
valor calórico, mais fibra, menos sal e menor adição de aditivos não naturais (Portugal Foods,
2016; 2017b).
Outra vertente interessante é o da comercialização de alimentos funcionais adaptados
às diferentes fases de vida dos consumidores, ou seja, produtos formulados de modo a
responderem às necessidades nutritivas exigidas (e.g. crianças, idosos, mulheres grávidas,
entre outros).
Estes alimentos de panificação (funcionais) ainda são muito recentes, mas o seu futuro é
bastante promissor, esperando-se um crescimento para este tipo de produtos, focados,
necessária a utilização de novos ingredientes para o desenvolvimento de pães com texturas e
aparências semelhantes aos pães brancos de modo a facilitar sua aceitação pelo consumidor.
O quadro 37 pretende evidenciar alguns exemplos de produtos de padaria com características
funcionais.
Grãos inteiros
A Organic Bakery da Rudis está a lançar duas novas variedades
de pão em parceria com a Community Grains, uma empresa de
moagem de trigo integral de Oakland, na Califórnia. As novas
variedades, Whole Wheat Bread feito com misturas de farinhas
Whole Grain (grão inteiro), foram anunciados pela Hain Celestial,
que está a apresentar 75 novos produtos na Natural Products
Expo West 2017, Califórnia.
A crescente preocupação associada aos hidratos de carbono
A Dimpflmeier Bakery Ltd., uma empresa de panificação com
sede em Toronto, que oferece uma variedade de produtos de
pão, introduziu o pão Carb Smart sob a marca Healthy Living.
Este produto visa atingir, fundamentalmente, o grupo de
consumidores que desistem do pão que mais gostam para
perder peso. Assim, a mensagem subjacente à estratégia de
marketing desta empresa é que poderão comer pão novamente.
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essencialmente, no sistema circulatório, saúde óssea e gastro intestinal. Porém, pode ser
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Farinhas Paleo
A marca Bob’s Red Mill Natural Foods lançou a Paleo Baking
Flour, sem grão, livre de glúten, mistura de farinha de amêndoa,
amido, farinha de coco e farinha de tapioca. Bob’s Red Mill criou
esta farinha alternativa depois de ver a popularização da «dieta
paleolítica». O lançamento da nova farinha é consistente com a
missão Bob’s Red Mill de “mover as pessoas de volta ao básico” e
promover um estilo de vida saudável. Além disso, o lançamento
da nova farinha paleo foi estimulada pelo sucesso das farinhas
de nozes da empresa – um dos seus produtos mais populares.
PLANO DE DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGROALIMENTAR

O “Rei da Proteína” e gluten free
A recente tendência e crescente valorização do consumo de
proteína torna este ingrediente como um possível fator de
valorização acrescentado na estratégia de comercialização na
fileira do Pão. A New Bread lançou o Pão King of Protein, glúten
free, que é um pão complexo, escuro e rico em sabor.
“Pão do Mar”, com farinha de bivalves
Investigadores do Instituto Politécnico de Leiria, em colaboração
com uma panificadora de Peniche (a Calé), desenvolveram um
novo tipo de pão que é mais nutritivo e saudável, com iodo,
baixos teores de gordura, e sem adição de sal. Este produto
tem a particularidade de incorporar bivalves, que confere ao
pão um elevado valor nutricional, um baixo teor de gorduras,
sendo ainda uma fonte de ácidos gordos ómega 3. Deste modo,
configura-se numa alternativa saudável ao pão tradicional, com
benefícios importantes para a saúde, mas também para tentar
colmatar a carência de iodo que em geral existe na alimentação
dos portugueses.
Quadro 37 | Exemplos de produtos de padaria com características funcionais
FonteS: Rudis Organic Bakery; Dimpflmeier; Bob´s Red Mill; New Bread Company; Escola Superior de Turismo e
Tecnologia do Mar do Instituto Politécnico de Leiria
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PaDaRia DiVeRSiFicaDa
Assiste-se a uma grande tendência para a procura de diferentes tipos de pão, como é caso
dos pães étnicos e das variedades de pães integrais com aveia, farelo, sementes, etc.. Neste
sentido, o quadro 38 evidencia um produto de padaria com características étnicas.

Multigrain Bread
Pão Multigrain é um produto artesanal vendido em pacote de
500g. Eslováquia (2015)

Fonte: Pekaren Rudla

PaDaRia De coNVeNiÊNcia
Outras inovações no setor da Padaria estão associadas a uma maior conveniência dos produtos.
A procura crescente pela qualidade, diversidade e conveniência, bem como de valor nutricional
e eficiência em termos de custos, mantém a procura de novas formas de inovar produtos e
processos no setor da panificação. Neste contexto, observa-se também uma tendência
crescente na procura de pão fatiado e embrulhado, pães matinais e especiais, por exemplo na
forma de snacks – como é possível observar no quadro 39.

Pão artesanal
fatiado

Pães
matinais

Snack tipo
“batata frita”

As fatias de pão artesanal
são novas à escala. O produto
extra fofo da marca BIMBO
é adequado para torrar e
é vendido num pacote de
550g. Espanha (2016)

A marca Flowers Foods,
Inc. com o produto Dave’s
Killer Bread está a entrar
na categoria de pequenoalmoço com pães tipo
“bagels” e pão de canela e
passas. EUA (2016)

A padaria de La Brea
introduziu um novo produto,
em formato de snack, que é
o Flatbread Crisps artesanal
e que terá três variedades:
alecrim, sal marinho e
paprika fumada. EUA (2016)

Quadro 39 | Exemplo de pães com características de conveniência
Fontes: Bimbo; Dave´s Killer Bread; Project Nosh
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DoçaRia
A inovação no setor da doçaria segue as tendências verificadas em alguns dos produtos
analisados ao longo deste trabalho, designadamente o da padaria. Neste sentido, a inovação
nos produtos de doçaria lançados nos últimos anos tem passado, em grande medida, por
se afirmar como produtos “sem aditivos/conservantes”, mas também com rótulos com a
designação de “orgânico”, produtos caracterizados como “sem alergénicos”, “sazonal”, bem
como “vegetariano” (Portugal Foods, 2016; 2017b).
De igual modo, doces com um baixo teor de açúcar são cada vez mais procurados pelos
consumidores, sobretudo devido à preocupação com a saúde e bem-estar. Deste modo, têm
surgido alternativas à utilização do açúcar como adoçante, sobretudo de adoçantes naturais,
PLANO DE DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGROALIMENTAR

como é o caso do mel. Uma outra alternativa utilizada tem sido o adoçante stevia – descrito
pela BBC como o “adoçante milagroso” ou o “Santo Graal da indústria da comida”, devido à sua
origem natural e os seus benefícios para a saúde – que não apresenta qualquer caloria (BBC
News). Este adoçante de origem natural – extraído das folhas da planta da stevia, originária da
América do Sul – tem a virtude de ser saudável para pessoas diabéticas por não afetar os níveis
de glicose no sangue nem interferir com a insulina.
Alguns exemplos de produtos inovadores, a nível nacional e internacional, lançados nos últimos
anos no mercado podem ser identificados e analisados no quadro seguinte e são o reflexo de
produtos inovadores neste setor.
Biscoitos de Anis
Biscoitos finos feitos à mão. Este produto é vendido num pacote
de 150g. Alemanha (2016).

Bolo Pandoro com pepitas de chocolate
O produto sazonal é feito de acordo com uma receita clássica
tradicional com gotas de chocolate adicionado. É vendido num
pacote reciclável de 750g com logotipos do Facebook e do
Twitter e contendo um pacote de açúcar de confeiteiro extrafino
com sabor de baunilha para decoração. Itália (2016).
Crackers artesanais com sementes de abóbora e linhaça
Ricas em fibras. O produto é vendido num pacote de 185g.
Holanda (2016)
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Bolo de Levedura Recheado
Os dumplings da massa fresca do fermento com recheio da
ameixa são feitos de acordo com uma receita tradicional, e são
livres de corantes, de sabores e de conservantes artificiais. Este
produto é vendido num pacote de 500g, com três unidades.
Áustria (2014).
Biscoitos em embalagens com referência a “Hand made”
Confecionados à mão e contém pedaços de limão cristalizado e
uma fina camada de açúcar em pó. Estes biscoitos inteiramente
naturais caracterizam uma textura crocante exterior e uma
textura interna macia. Eles são sugeridos para servir com chá
FSC. Este produto foi exposto na Feira ISM 2015, Alemanha.
Biscoitos tradicionais sortidos em embalagem comercial
O Sortido Lisboa da Paupério contém bolachas e biscoitos,
sendo comunicado como um sabor tradicional e inconfundível
e associado à cidade de Lisboa. O produto artesanal é vendido
num pacote de 250g. Portugal (2015)
Quadro 40 | Doces inovadores lançados nos últimos anos

Fonte: 3WBIO (http://www.3wbio.com/product_detail_en/id/24.html)

Fontes: Doces inovadores lançados nos últimos anos
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hoRTÍcolaS
coGuMeloS
O criação de novos produtos que utilizem o cogumelo shiitake como ingrediente tem
apresentado uma trajetória de crescimento, embora seja claramemente mais expressivo na
Ásia: onde tem mais tradição e expressão, sendo esta a região do globo onde se procedeu à
génese do seu cultivo. Ainda assim, o consumo de cogumelo shiitake tem-se generalizado um
pouco por todo o Mundo.

PRoDução
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Em Portugal, e mais concretamente no Baixo Tâmega, a produção de cogumelos shiitake é
realizada com recurso a troncos de madeira, sobretudo eucalipto e carvalho. Pelo contrário, nos
Estados Unidos, a técnica de produção adotada por muitos produtores assenta nos blocos de
substrato.

Fonte: Google images

Esta técnica de produção pressupôe um investimento inicial mais elevado. No entanto, e
quando comparado com o cultivo em troncos de madeira, é-lhe reconhecida um conjunto
de vantagens. Entre essas vantagens, destacam-se a produção constante ao longo do ano,
o triplo da produtividade do que no sistema de troncos e um ciclo produtivo mais curto
(Mushroom growers handbook, 2005).

coMeRcialiZação
Para além da comercialização do cogumelo em fresco, a forma mais comummente utilizada,
existem outras formas inovadoras de comercialização, conferindo ao produto um maior valor
acrescentado. Os exemplos que se encontram abaixo configuram alguns exemplos destes
produtos inovadores.
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Sopa de Shiitake

Shiitake em pó

Extrato de Shiitake

Shiitake desidratado

Risotto de Shiitake

De entre as tendências mais inovadoras pode-se dar como exemplo a cerveja e o vinho
produzido através da utilização de extratos e aromas de cogumelos. No entanto, importa
resalvar, no caso do vinho, que os exemplos conhecidos dizem respeito a cogumelos que não
o shiitake.

Cerveja de Shiitake

Vinho aromatizado
Fonte: Google Images

GaSTRoNoMia
A inovação na Gastronomia, concretamente ao nível dos produtos, pode ser analisada através
das tendências do setor, as quais podem ser compreendidas de acordo com os grandes
eventos verificados no setor a nível mundial, como é o caso do SIAL (Salon International de
l´alimentation) – feira internacional especializada na indústria de processamento de alimentos,
realizada em Paris.

SaúDe
Uma das tendências verificadas na restauração é a crescente valorização dos argumentos
relacionados com a saúde. Deste modo, uma inovação ao nível gastronómico passa cada vez
mais pela incorporação de vegetais e de produtos orgânicos, os quais são valorizados pela
criatividade dos chefs (TheFork).
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Produtos artesanais ou típicos
A incorporação de produtos artesanais ou típicos serão cada vez mais um aspeto inovador e
diferenciador na gastronomia, sendo sinónimo de qualidade. Deste modo, os restaurantes
necessitam de adaptar-se a esta realidade e a enaltecer os métodos de produção artesanais e
os sabores da cozinha tradicional.

Perfil informado dos consumidores
Uma componente de inovação ao nível da restauração é a constante adaptação ao perfil dos
consumidores, os quais são cada vez mais exigentes e informados, obrigando os profissionais
do setor a inovar com o objetivo de os surpreender, nomeadamente ao nível dos ingredientes
PLANO DE DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGROALIMENTAR

utilizados e do modo de apresentação dos pratos, para engradecer a experiência gastronómica.

Entrega ao domicílio
Um outro aspeto inovador ao nível da Gastronomia prende-se com a entrega de comida
diretamente ao consumidor (na habitação e local de trabalho), a qual revela uma tendência
crescente, configurando uma forma de serviço conveniente e que se enquadra com um estilo
de vida cada vez mais dinâmico – representando, assim, uma solução para o dia-a-dia dos
consumidores.

Promoção
O programa PORTUGAL SOU EU é uma iniciativa do governo português dirigida sobretudo às
PME nacionais, inclusive do setor da Gastronomia, com o objetivo de dinamizar e valorizar a
oferta nacional e fomentar o consumo de produtos nacionais, consubstanciada numa marca
identitária que permite aos consumidores identificar as empresas e produtos que fazem parte
do projeto.
Este programa configura uma inovação ao nível da promoção da produção nacional e uma
tentativa de mudança de hábitos de consumo, estimulando os
consumidores a optarem por produtos portugueses, valorizando, assim,
a produção nacional.
A marca PORTUGAL SOU EU foi ganhando relevância e apresenta,
atualmente, um caráter distintivo e com um significado absolutamente
compreensível no mercado.
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Ao longo deste capítulo apresentam-se estudos de caso a empresas nacionais e
internacionais. A análise aborda múltiplas vertentes – produção, comercialização, marketing,
organização, gestão – e congrega empresas e organizações dos diferentes subsetores com
maior dinamismo no agroalimentar do Baixo Tâmega. Os estudos de caso permitem evidenciar
as características diferenciadoras das empresas e organizações apresentadas, possibilitando
compreender algumas das razões que levaram ao seu crescimento e afirmação no mercado,
podendo, eventualmente, inspirar o benchmarking no território do Baixo Tâmega.
Importa também realçar que, para a elaboração deste capítulo, recorreu-se à consulta das
respetivas fontes de informação institucionais das respetivas empresas, bem como de outros
elementos informativos oportunamente referenciados.
PLANO DE DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGROALIMENTAR

VINHO

Adega de Borba
Relação com o Turismo e com a promoção de produtos endógenos

No âmbito da sua visão renovada, a Adega de Borba – a mais antiga
adega cooperativa do Alentejo – tem vindo a desenvolver um conjunto
de atividades com vista a uma maior visibilidade, notoriedade e
reconhecimento externo enquanto organização de produtores, com
ganhos na comercialização de vinho alentejano. Entre essas atividades
destacam-se:
Realização de visitas guiadas e provas de vinho: Periodicamente, a Adega de Borba promove
ações externas de provas de vinho e seminários temáticos, como forma de atrair visitantes à
região, podendo os turistas realizar reservas para visitas guiadas à adega.
Loja de Venda direta: A Adega dispõe de uma loja turística, na qual o visitante pode adquirir
qualquer exemplar de vinho de Borba. A loja está adequada para servir o público externo que
procura uma experiência turística em enoturismo.
Divulgação territorial: O website da Adega de Borba apresenta um enquadramento territorial e
turístico da envolvente regional em que se insere, tendo em consideração o seu papel intrínseco
enquanto agente de enoturismo. Adicionalmente, a Adega de Borba insere-se em itinerários
turísticos já definidos, à escala local, regional e nacional.
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Marketing Verde: A Adega de Borba tem vindo a implementar práticas sustentáveis, tanto na
adega como na vinha, promovendo a eficiência energética, a eficiência na gestão da água e na
gestão de resíduos. É exemplo disso a cobertura verde do novo edifício da adega (inaugurado
em 2013) que atende a critérios de boa gestão de recursos e de promoção paisagística.

Adega Cooperativa do Fundão
E-commerce

PLANO DE DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGROALIMENTAR

A Adega Cooperativa do Fundão disponibiliza uma plataforma de
comércio eletrónico do vinho da região, disponibilizando informação
detalhada sobre cada produto.
A projeto emerge no contexto da forte tendência no mercado
mundial para o comércio online, em que os consumidores passaram a estar familiarizados com
mecanismos universais de compra online e distribuição para todo o mundo.
A Adega Cooperativa do Fundão consegue através da dinamização da loja online escoar
o produto para uma escala territorial superior, na medida em que deixa de depender de
intermediários e cadeias de distribuição e da deslocação do consumidor ao território.
A loja online assume também uma vocação internacional, uma vez que está traduzida nas
principais línguas estrangeiras e contempla a expedição dos produtos para fora do território
nacional.

Lavradores de Feitoria, Vinhos de Quinta S.A

A Lavradores de Feitoria, Vinhos de Quinta S.A., é uma
sociedade anónima fundada em 2000, pelo resultado da união
de 15 lavradores, proprietários de 18 quintas distribuídas pelas
3 sub-regiões do Douro: Baixo Corgo, Cima Corgo e Douro Superior (Lavradores de Feitoria,
2017). Atualmente a empresa reúne 48 acionistas, dos quais 15 são produtores, e 19 quintas
distribuídas ao longo do Douro Vinhateiro que, no seu conjunto, perfazem 600 hectares de
vinha (Exame, 2016).
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Para além da aposta na produção de vinhos, algumas das quintas dedicam-se também ao
turismo rural e ao enoturismo.
A Lavradores de Feitoria exportou em 2016 cerca de 70% da sua produção, sendo os principais
países importadores a Noruega, a Polónia e os Estados Unidos da América (Pereira, 2017 e
Exame, 2016).
A estrutura colaborativa é uma tentativa de criar um modelo financeiramente viável e estável
para alguns dos pequenos produtores e viticultores da região, conseguindo-se atingir escala
e dimensão de negócio, algo que para estes seria difícil de alcançar individualmente (Exame,
2016 e Wine Spectator, 2017).
A empresa conta já com várias distinções, entre as quais a atribuída pela revista nortecooperativo (Exame 2016). Este ano a Lavradores de Feitoria foi eleita pela revista de vinhos
Wine Spectator como um dos “30 Produtores a Descobrir no Mundo”, sendo a primeira empresa
portuguesa a merecer tal destaque (Pereira, 2017).

Mel e coMPoTaS

ReiNa KilaMa SocieDaD,
cooPeRaTiVa Da ReGião De caSTela
e leão – SalaMaNca (eSPaNha)

A organização Reina Kilama Sociedad apresenta-se como uma
cooperativa que em 20 anos se transformou a partir de 25 associados
iniciais, num dos maiores produtores de mel de Espanha e o maior
produtor de pólen de abelha da Europa.
A organização tem a sua produção associada a uma zona de montanha, a Serra de Quilama, que
apresenta condições naturais e diversidade floral para a produção de mel e outros produtos
de colmeia de alta qualidade. É uma zona com territórios integrados na Rede Natura 2000 e
próxima do Parque Natural Las Batuecas-Sierra de Francia.
A cooperativa mantém uma oferta relativamente limitada e intencionalmente focada de
produtos que incluem mel diversificado, contemplando vários monoflorais em função das
caraterísticas da região de inserção (como por exemplo o mel de eucalipto ou de urze) para além
de mel multifloral (mel de flores) ou uma proposta de mel de montanha (com um preço de venda
ao público de cerca de 13 €/kg). Os produtos fazem referência à origem “Tierra de Sabor”.
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A diversificação do tipo de mel é também acompanhada por alguma variação na embalagem
(em particular no tamanho), sendo que alguns dos formatos são destinados a mercados
gourmet.
A aposta na produção do pólen surge como uma complementaridade com valor económico, a
nível de produção, processamento e comercialização.
A Reina Kilama Sociedad evoluiu também para a produção de uma linha própria de cosméticos,
evidenciando o dinamismo e capacidade dos produtores desta região. De facto, o resultado
do nível de qualidade obtido na produção, mas também no processamento, possibilita
aos produtores comercializar os produtos para a indústria de cosmética/saúde a preços
interessantes.
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A linha de processamento de mel para
cosméticos inclui: cremes funcionais faciais e
de mãos, protetores solares labiais e sabonetes
diversos.
A cooperação e organização associativa permitiu, assim, à Reina Kilama Sociedad afirmar-se,
numa lógica empresarial, como uma organização competitiva a nível de Espanha, mas também
a nível internacional.
Ao longo dos anos a cooperativa foi capaz de se dotar de uma infraestrutura que inclui
uma unidade para limpeza e seleção de pólen, uma unidade de enchimento e etiquetagem
multiproduto, uma unidade de processamento de cera, e capacidade de armazenamento e
comercialização. Dispõe ainda de uma unidade laboratorial para produtos apícolas, conseguindo
aliar a tradição à sofisticação da tecnologia.
A Reina Kilama Sociedad aderiu ao uso da marca “Tierra de Sabor” que procura caracterizar a
produção agroalimentar da Comunidade de Castela e Leão, e que tem um conjunto alargado
de iniciativas associadas à qualidade, à valorização da origem, das tradições, a compromissos
éticos, e ao desenvolvimento regional.
Como produto de marca própria encontramos a Reina Kilama em várias redes de lojas e em lojas
gourmet online na Europa, como por exemplo na Gourmondo, com um transporte e entrega
gratuita para compras superiores a 50€.
A comercialização do mel é feita a duas escalas: (i) por um lado, em grandes quantidades para
a indústria farmacêutica/cosmética, indústria alimentar e grande distribuição alimentar;
e, por outro lado, em quantidades mais pequenas para redes de lojas, lojas-gourmet e
especializadas, feiras e outros circuitos curtos de distribuição para consumo.
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lobRoT, SocieDaD cooPeRaTiVa De
calaSPaRRa - MúRcia (eSPaNha)

A organização Lobrot, Sociedad Cooperativa de Calasparra, Murcia,
apresenta-se como uma cooperativa que tem como base a produção
hortofrutícola de produção biológica. Em 2015 ampliou a sua oferta,
apostando na produção de compotas oriundas da sua produção frutícola como fonte alternativa
de valorização dos seus produtos. A cooperativa comercializa os produtos sob a marca BIOLobrot.

consciencialização regional do valor deste tipo de produção e da importância pelo cumprimento
das regras da produção biológica, fortalecendo, assim, a atividade de todos os produtores.
A aposta na produção biológica tem sido a sua força como resposta à procura crescente do
mercado neste segmento.
De acordo com dados obtidos, em 2016, a sua produção de compotas representou já 10%
do seu volume de negócios. As compotas e conservas são produzidas de forma artesanal e
tradicional, sem qualquer processo industrial. As frutas e legumes utilizados são todos de
origem orgânica e produzidos pelos produtores constituintes da cooperativa. Deste modo,
toda a cadeia de produção e transformação do produto é apenas da responsabilidade desta
cooperativa, sem qualquer intermediário.

PRoDuToS
A BIO-Lobrot apresenta diversas gamas de compotas, designadamente compotas de produtos
hortofrutícolas adoçados com açúcar natural de cana ecológico, compotas e conservas de
produtos hortofrutícolas adoçados com xarope de Agave ecológico e polpas de produtos
hortofrutícolas sem adição de qualquer açúcar.
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Compotas de
produtos hortofrutícolas
adoçados com açúcar
natural de cana ecológico

Compotas e
conservas de produtos
hortofrutícolas adoçados
com xarope de Agave
ecológico

Polpas de produtos
hortofrutícolas sem adição
de qualquer açúcar

Mermelada extra de

Mermelada extra de

Pulpa de ciruela

cebolla ecológica

ciruela ecológica

ecológica

ingredientes: cebola (62%),

Ingredientes: ameixas da

Ingredientes: ameixa (92%) e

açúcar de cana (adoçante) e

variedade Angeleno (61%),

concentrado de limão.

xarope de Agave (adoçante)
e concentrado de limão.
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Mermelada extra de

ciruela ecológica

calabaza ecológica

Ingredientes: ameixas da

Ingredientes: abóbora

variedade Sul Gold (61%),

(63%), xarope de Agave

açúcar de cana (adoçante) e

(adoçante) e concentrado

concentrado de limão

de limão.

concentrado de limão. Tudo a
partir da agricultura biológica.
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Organização e Competências
A organização associativa em forma de cooperativa permitiu à Lobrot, Sociedad Cooperativa
afirmar-se, numa lógica empresarial, com base num conjunto de pequenos produtores de
uma região com tradição e conhecimento na produção de frutas e vegetais, explorando
características que são específicas da pequena produção.
A cooperativa conta com 5 colaboradores permanentes, os quais participam em diversos cursos
de formação em Centros Tecnológicos da região. A cooperativa, desde cedo, prosseguiu um
investimento em formação e em capacitação nos diferentes processos produtivos, desde a
produção primária à transformação, de forma a ter uma capacidade diferenciadora a nível da
oferta do produto.

o Consejo de Agricultura Ecológica de la Región de Murcia, da Artesanía de la Región de
Murcia e da Unión de Cooperativas de la Región de Murcia, as quais evidenciam a natureza de
cooperação estratégica da Lobrot, Sociedad Cooperativa.

Produção e Garantia de Qualidade
Como já descrito, a cooperativa apostou numa diferenciação dos produtos associada à
produção artesanal e à produção biológica e cada tipo de compota é produzida uma vez
por ano, na época de produção do respetivo produto hortofrutícola, as quais são produzidas
em função da adoção de variedades adequadas a uma dispersão dos pontos de maturação e
colheita.
A BIO-Lobrot dispõe de alguns tipos de certificação, designadamente de práticas agrícolas
GLOBAL GAP, de certificado europeu para Produtos Orgânicos, e de certificado de produto
artesanal da Região de Múrcia.

Comercialização
A comercialização de compotas é realizada em duas dimensões, B2B (Business to Business)
e B2C (Business to Consumer), com base num conjunto alargado de iniciativas comerciais que
incluem a venda direta de cabazes aos consumidores, a distribuição por revendedores locais,
por uma rede nacional – através de lojas gourmet – e pela participação em feiras e outros
circuitos curtos de distribuição para consumo ou revenda.
Os canais de distribuição não parecem, no entanto, ser suficientes para escoar a produção
de compotas biológicas e a cooperativa tem o objetivo de comercializar os produtos para
distribuidores de maior dimensão, quer para o mercado espanhol, quer principalmente para
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os mercados europeus de exportação. Neste sentido, a cooperativa iniciou a sua venda direta
em loja online própria com o objetivo de diminuir a “distância comercial” entre o produtor e o
consumidor.

FRuTaS
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beRRY.PT
QuiNTa Vale Da MuRTa

A Quinta Vale da Murta, localizada na Figueira da Foz, diferencia-se
na produção de mirtilos devido, fundamentalmente, a quatro fatores:
a) dedicação de um espaço para um campo experimental que
possibilita avaliar, na prática, o impacto que diferentes condições de cultivo e/ou diferentes
cultivares podem ter na produção;
b) utilização de diferentes modelos para escoar o mirtilo produzido (fruto fresco, fruto
processado e Pick Your Own);
c) a associação a diversos outros produtores de bagas e pequenos frutos que lhes confere
vantagens de comercialização (particularmente para a exportação), facilitando a divulgação
e a partilha de informação;
d) existência de mais do que um tipo de cultivo, reduzindo, assim, o impacto da sazonalidade.

PRoDução
A Quinta Vale da Murta possui cerca 4,5 hectares destinados à plantação de mirtilos. Uma
característica diferenciadora da empresa é o facto de possuir um campo experimental onde
avalia o comportamento e as características de outras cultivares para aferir o seu potencial
produtivo e comercial.
Para alargar o período de produção (de maio a início de agosto) são utilizados arbustos de
variedades distintas: southern highbush, suziblue, star, cammelia e legacy.

coMeRcialiZação
O fruto fresco é tipicamente comercializado em cuvetes (125 g, 250 g ou 500 g) ou a granel (em
caixas de 3 kg). Este fruto pode ser reencaminhado para exportação ou para consumo interno.
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Esta quinta explora ainda uma modalidade de comercialização alternativa: o Pick Your Own.
Nesta modalidade, os consumidores entram nos campos de cultivo, mediante pagamento
de um valor relativamente baixo de entrada, entregando-lhes um recipiente para auxiliar na
colheita, permitindo, deste modo, que os visitantes apanhem os próprios mirtilos. Os mirtilos
consumidos no local estão incluídos na entrada e os que forem para levar são comercializados
a um preço inferior aquele que é comercializado em cuvetes.

Marca
Adicionalmente, como alternativa ao comércio do fruto em fresco, esta marca comercializa
também produtos que resultam da transformação artesanal do mirtilo: compota de mirtilo,
mirtilos desidratados e chá.
seu património intelectual, através da prestação de serviços, nomeadamente consultadoria,
implementação e formação em marketing e tecnologias (aplicados a um contexto agrícola).
Esta marca ajuda a desenvolver soluções nas mais variadas áreas, nomeadamente o marketing
digital, tecnologias de gestão agrícola, e-commerce, gestão de conteúdos web e redes sociais.
Para auxiliar a promoção da marca, não só estão envolvidos na promoção de vários eventos
de divulgação, nos quais são discutidos diferentes aspetos associados à produção e
comercialização de mirtilo, mas também através da participação em feiras internacionais
como a Fruit Atraction ou a Fruit Logistica onde divulgam algumas informações sobre as
características da sua produção.

BFruit

A BFruit é uma organização de produtores e tem como principal
objetivo ajudar os seus associados durante as fases de produção e
comercialização por forma a obter os melhores produtos e os preços
mais competitivos no mercado.
A BFruit representa um caso diferenciador no setor, sobretudo, devido a três fatores:
• é uma organização (não produtora) através da qual os produtores podem receber
informação e comercializar os seus frutos;
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• possui um calendário de produção que ocupa o ano inteiro o que dilui o impacto da
sazonalidade;
• está focada na comercialização em larga escala para consumo fresco o que lhe permite
boas margens de rentabilização.

Comercialização
A BFruit

comercializa mirtilo, framboesa, amora, groselha, morango, kiwi e baby kiwi

para diversos países: Portugal, Brasil, Holanda, Bélgica, Alemanha e França. O modelo de
comercialização adotado pela BFruit pressupõe que os produtores se foquem apenas na
produção enquanto esta entidade se responsabiliza pela valorização e comercialização dos
PLANO DE DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGROALIMENTAR

frutos.
Este modelo de negócio apresenta várias vantagens para os produtores, com destaque para as
seguintes:
• a concentração de oferta de vários produtores numa só marca permite aumentar o volume
de produção final facilitando a comercialização para grandes superfícies e a exportação;
• os custos de divulgação, embalagem e transporte encontram-se diluídos por vários
produtores traduzindo-se numa otimização dos custos de produção;
• fornece informação relativamente às melhores práticas de produção e acondicionamento
a todos os membros, com o objetivo de garantir a qualidade do produto final;
• a existência de uma entidade que coordene a comercialização permite ajustar a produção
à procura do mercado (promoção da plantação de algumas espécies em detrimento de
outras);
• para ajudar a evitar problemas com a produção a BFruit possui vários técnicos agrícolas
que ajudam os produtores a prevenir e corrigir problemas nas culturas.
A Bfruit possui, ainda, uma loja online através da qual comercializa frutos em fresco de acordo
com a época do ano.

Promoção
Por forma a avaliar as tendências (atuais e futuras) dos mercados e divulgar os seus produtos,
a BFruit participa em vários congressos e feiras internacionais como é o caso do Global Berry
Congress (Roterdão), da Fruit Logistica (Berlim) e da Fruit Attraction (Madrid).
Adicionalmente, para preparar as campanhas, organiza um encontro de produtores para
lhes transmitir as informações mais relevantes relativamente à logística, componente
administrativa, qualidade e mercados que possam contribuir para aumentar a rentabilidade das
suas explorações.
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Cooperativa Agrícola de Alcobaça

A Cooperativa Agrícola de Alcobaça, sem desvirtuar a sua visão e missão
fundadoras, mobiliza dois projetos – Loja da Granja da Cister e Somos da
Terra – com vista à promoção da identidade do território e divulgação
dos seus produtos endógenos, com ganhos diretos para a valorização e
comercialização da produção agroalimentar da região.

A Loja Granja de Cister funciona como um showroom dos produtos endógenos de Alcobaça.
Além disso, constitui-se como um mecanismo de estímulo ao empreendedorismo, apoiando
projetos com vocação para o reforço da produção, de novas abordagens à inovação e criação
de outros produtos de excelência. No âmbito deste projeto são também conduzidas ações de
abertura ao público externo, nomeadamente, debates, tertúlias, workshops, degustações,
showcooking, como forma de demonstração a utilização dos produtos do Município de Alcobaça
e da envolvente regional.
O projeto Somos da Terra assume uma maior vocação turística, concentrando-se na criação
e dinamização de roteiros turísticos em torno do azeite, do vinho e da fruta. Ao turista são
disponibilizados trilhos de visita que enfatizam, por um lado, os principais ativos turísticos do
território, mas também espaços experienciais para a divulgação dos produtos agroalimentares
mais característicos do Município (i.e., museus, espaços de interpretação, etc.). A exposição dos
produtos endógenos e a sua disponibilização enquanto oferta turística traduzem-se assim em
ganhos diretos para a valorização do setor no território.
Este projeto possibilita não só a venda dos produtos da região, mas também a sua valorização
junto dos visitantes e cidadãos locais. A promoção dos produtos agroalimentares através dos
circuitos turísticos e de atividades inovadoras estimula o empreendedorismo em torno da
valorização dos produtos endógenos e a sua sustentabilidade e conservação no futuro.
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Cooperativa Fruta Feia

A cooperativa Fruta Feia valoriza e comercializa produtos frutícolas e
hortícolas que foram rejeitados pelos habituais canais de distribuição
por deterem uma forma e/ou calibre indesejado. A rejeição de produtos
de aparência indesejada leva ao desperdício de produtos alimentares e a
potenciais perdas de rendimento para o produtor.
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Comercialização de proximidade
O projeto consiste na dinamização de uma rede de comercialização de proximidade, criando
cabazes de produtos rejeitados pelos canais de distribuição tradicionais a disponibilizar
regulamente a consumidores subscritores do projeto, salvaguardando critérios de qualidade e
segurança alimentar.
O desperdício alimentar é evidente na maior parte dos países industrializados e a cooperativa
Fruta Feia surge como uma alternativa no mercado dos produtos hortofrutícolas ao
comercializar produtos que respeitem questões de segurança e de qualidade alimentar, mas
que não respeitem padrões estéticos e de calibre.
Deste modo, contribui para a dinamização de um novo segmento de mercado, procedendo à
comercialização de produtos que encaixam na categoria de desperdício e que não são aceites
nos canais convencionais de comércio. O processo de compra/venda da cooperativa resume-se
nas seguintes atividades:
1. Compra direta aos produtores: a cooperativa compra os produtos rejeitados pelas grandes
distribuidoras diretamente aos respetivos produtores. O valor para aquisição dos produtos
continua a ser reduzido, na medida em que os mesmos não têm valor no mercado. Ainda assim,
o preço pago permite cobrir custos de produção junto do produtor. Os empresários interessados
em escoar o produto através da cooperativa devem aderir voluntariamente ao projeto. Neste
momento, a cooperativa Fruta Feia conta com uma base de 123 produtores.
2. Venda ao consumidor: os consumidores finais são associados do projeto. Todas as semanas,
a cada consumidor é atribuída uma cesta cujo tamanho varia consoante o tipo de subscrição.
O consumidor paga um valor unitário por cesta semanal, sempre composta por múltiplos
produtos. O projeto agrega mais de 3000 consumidores.
3. Delegações e pontos de distribuição: a cooperativa tem 7 delegações, que estão
concentradas nas áreas metropolitanas de Lisboa e Porto, não conseguindo, por isso,
chegar aos vários pontos do país. As delegações funcionam como pontos de recolha para os
consumidores levantarem o seu cabaz semanal de fruta feia.
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Promoção
A cooperativa Fruta Feia possui um website, onde coloca toda a informação importante, bem
como uma conta de facebook e instagram onde regularmente publica informação relevante,
juntamente com fotografias. Denota-se também uma presença regular nos canais de
comunicação social tradicionais – televisão e imprensa – como forma de divulgar o projeto.

Copa – Frubaça CRL

Aquando da criação da cooperativa, o objetivo passava por recolher, conservar
e comercializar fruta, sobretudo maçã e pera.
Com a evolução das necessidades e exigências do consumidor, a par da
dificuldade de comercialização com recurso aos canais de distribuição
tradicionais – com consequências na rentabilidade –, a cooperativa introduziu
melhorias e inovações no processo produtivo, tendo apostado, por um lado, na
agroindústria e na transformação dos produtos, e, por outro lado, na diversificação dos canais
de comercialização com a criação da rede de Lojas COPA.

Comercialização de fruta a fresco
A cooperativa coordena os esforços de produção dos vários produtores (associados) que
praticam o modo de produção integrada, sendo que as principais produções apresentam
certificação, designadamente a Maçã de Alcobaça (IGP) e a Pera Rocha do Oeste (DOP).

Inovação e transformação do produto
A Frubaça encetou processos para a produção de sumo 100% natural (sem conservantes
ou aditivos, sem pasteurização e sem recurso a concentrados), respondendo assim a uma
necessidade do mercado contemporâneo – a exigência por produtos transformados e
disponíveis, que preservam a qualidade, autenticidade e integridade do estado natural.
Em resultado da aposta na inovação do processo produtivo, a Frubaça foi a primeira entidade a
produzir sumo com polpa não pasteurizado, sendo galardoada pela Sonae e pelo Ministério de
Saúde inglês, que reconhecerem a mais-valia destes produtos para um estilo de alimentação
saudável.
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Em 2014, foram produzidos pela Frubaça cerca de 8 000 toneladas de fruta processada,
consubstanciando-se em 5 milhões de litros de sumo e a um volume de negócios de cerca de
12 milhões de euros.

Diversificação do processo de comercialização
A produção da Frubaça é essencialmente distribuída em grandes superfícies comerciais
nacionais, sendo a exportação uma parte pouco representativa da distribuição. Uma alternativa
de comercialização foi a abertura de 15 lojas de venda direta ao consumidor – Lojas COPA –
na região do Oeste de Portugal (Leiria, Batalha, Rio Maior, Nazaré, Caldas da Rainha, etc.) que
comercializam toda a gama de produtos da cooperativa – frutas, legumes, hortaliças, frutos
PLANO DE DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGROALIMENTAR

secos, sumos, purés, e smoothies – e que representam 10 a 15% das vendas da cooperativa.

Nuvi Fruits, S.A.

A Nuvi Fruits é uma empresa que produz fruta fresca cortada e preparada
para consumir (4ª gama) e fruta desidratada, tendo sido criada com o
propósito de diversificar a oferta de fruta no mercado nacional.

Produtos
A Nuvi Fruits aposta na conceção, desenvolvimento e comercialização de subprodutos de fruta,
sob as marcas “My Nutry” e “Frubis”.
A Frubis chega ao consumidor através de pacotes de dimensão reduzida de fruta desidratada.
Esta caracteriza-se por ser crocante, em resultado da eliminação da água, a qual é retirada do
fruto através de processos de secagem, que salvaguardam, porém, o conteúdo vitamínico e
mineral.
A empresa coloca no mercado quatro sabores de fruta desidratada: morango, maçã, abacaxi e
pêssego, que se caracterizam pela ausência de conservantes, corantes e glúten.
Face ao exposto, a Nuvi Fruits promove o seu produto junto do consumidor de impulso (as
embalagens têm um volume entre os 100g e os 400g) mas que também valoriza a alimentação
saudável e de fácil acesso. A fruta desidratada apresenta a grande virtude de ter um prazo de
validade longo (cerca de um ano), permitindo, assim, ser comercializada mais facilmente a nível
internacional.

134

PaRTe ii – DIAGNÓSTICO DE INOVAÇÃO

BAIXO TÂMEGA

04. ESTUDOS DE CASO
Além da fruta desidratada, a Nuvi Fruits produz fruta fresca cortada de quarta gama, além de
sobremesas de fruta (algumas enriquecidas com vitaminas, minerais e simbióticos), bem como
sopas de fruta de base láctea.

coMeRcialiZação
Atualmente, a fruta desidratada Frubis é comercializada em grandes superfícies comerciais,
embora sem regime de exclusividade. Pelo contrário, a empresa tem realizado um esforço
por encontrar novos canais de venda, designadamente através do canal HORECA (hotéis,
restaurantes, cafés), escolas e indústria alimentar.
Para além da comercialização em território nacional, a empresa tem exportado para outros
países da Europa, da Ásia e América Latina. Entre os destinos europeus importa destacar a
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Alemanha, em que a fruta Frubis está presente em mais de três mil supermercados.

caRNeS FReScaS e TRaNSFoRMaDoS

boViNoS De Raça MiNhoTa

A Minhota é uma raça de bovinos de tripla aptidão (carne, leite e
trabalho). No passado, o leite desta raça tinha uma importância
elevada, já que graças ao seu notável teor butiroso era muito usado
na produção de manteiga (e também de queijo). Mais recentemente, o
principal produto resultante da exploração de bovinos da raça Minhota
é a vitela, as quais são abatidas com 6 a 7 meses de idade e podem ter
cerca de 200kg de peso de carcaça.

PRoDução
A vitela da raça Minhota certificada é paga ao produtor a um preço superior e, para que seja
reconhecida como tal, o animal terá que ter uma alimentação diferenciada e mais nobre no
período de acabamento – que precede o abate. Esta alimentação diferenciada pressupõe, por
exemplo, a inclusão de produtos como a farinha de milho. Esta realidade pode encarecer a
produção (se o produtor não tiver também produção agrícola) e pode tornar a certificação num
obstáculo a uma comercialização competitiva.
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A produção de machos castrados, com grande tradição em algumas regiões, tem recuperado um
lugar de destaque, sobretudo na exportação para a Galiza, Espanha, alegadamente por estes
terem uma carne mais tenra e saborosa, na medida em que apresentam um músculo menos
firme e mais gordura intramuscular.
Estes animais são castrados nas idades compreendidas entre o meio
ano e um ano de vida, sendo produzidos em regime semiextensivo,
alimentados de forma tradicional (pastoreio, silagem e erva), alguns
dos quais com algum suplemento de concentrado. São abatidos a
partir dos 2,5 – 3 anos de idade, com preferência para os 4 anos,
quando o peso é mais elevado e a deposição de gordura é maior.
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coMeRcialiZação
O preço mais baixo pago ao produtor é em média de 7 €/Kg (carcaça), mas tende a ser mais
elevado à medida que a idade dos animais aumenta. Estes bovinos não são muito exigentes
em termos de alimentação, apresentando a resiliência característica das raças autóctones e
habituados a tirar o melhor proveito nutricional da flora autóctone dos pastos do Noroeste de
Portugal.
Estes animais podem chegar aos 1000kg de peso de carcaça, sendo que existe um aumento da
exportação destes animais para a Galiza devido a terem uma carne mais tenra e saborosa que
favorece a produção de carne maturada de excelente qualidade.
A Carne Minhota é hoje comercializada em alguns talhos e restaurantes de Ponte de Lima, mas
também em grandes superfícies comerciais como o Modelo Continente Hipermercados S.A.
(nomeadamente carne de vitela Minhota picada e almondegas de vitela Minhota).

oRGaNiZação
A Associação Portuguesa dos Criadores de Bovinos de Raça Minhota (APACRA) é uma entidade
sem fins lucrativos que tem como finalidade a defesa dos legítimos interesses dos seus
associados no que diz respeito à criação, preservação, melhoramento e comercialização dos
bovinos de raça Minhota, realizando a gestão do registo zootécnico da raça Minhota.
Do mesmo modo, existem outras entidades ligadas aos bovinos desta raça, com destaque
para o Agrominhota, um Agrupamento de Produtores cujo objetivo é produzir, promover
e comercializar a carne, leite e seus derivados provenientes dos animais desta raça. Esta
organização tem estado presente em diversas feiras agrícolas e gastronómicas, participando e
organizando provas de carnes e estabelecendo parcerias com outras entidades, designadamente
restaurantes e talhos, no sentido de fornecer e certificar a origem e qualidade dos animais
abatidos. Atualmente, o Agrupamento aguarda a decisão da Comissão Europeia relativamente
ao pedido da Denominação de Origem Protegida para a Carne Minhota.
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Carnalentejana

A Carnalentejana é um agrupamento de produtores bovinos da
Raça Alentejana que se assume na produção e carne de qualidade
certificada (DOP), “100% saudável e natural”. O Agrupamento tem
hoje 129 produtores associados, com explorações distribuídas por
todo o Alentejo, embora com maior concentração no distrito de Portalegre, sendo o maior
agrupamento nacional de produtores em produção extensiva.

Toda a estratégia de mercado da Carnalentejana pauta-se pela garantia de elevados padrões
de qualidade, dirigindo-se assim ao segmento de consumidores que prezam e valorizam
produtos saudáveis e nutritivos, manifestando-se, deste modo, enquanto uma estratégia de
Marketing Verde.
O agrupamento de produtores Carnalentejana desenvolve um conjunto de atividades na
prossecução desta estratégia, não só na produção como também na forma como o produto é
apresentado ao consumidor.

Valorização da certificação DOP
A produção sob a égide da Carnalentejana está associada a elevados padrões de segurança
e qualidade nos processos de abate, desmancha, embalagem e distribuição. Isto, acoplado
com o padrão de produção extensivo, assegura a manutenção da certificação DOP e todas as
garantias que tal certificação transmite ao consumidor.

Gestão de uma rede de Lojas e Restaurantes
Para além da comercialização nas grandes distribuidoras, a Carnalentejana gere uma rede de
lojas e restaurantes próprios na cidade de Lisboa. De notar que o público urbano é aquele que,
teoricamente, mais valorizará o produto Carnalentejana, na medida em que se encontram mais
distantes, geograficamente, dos produtos endógenos.

Desenvolvimento de novos produtos
A Carnalentejana é responsável pela conceção e venda do único hambúrguer DOP português,
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uma tentativa, entre outras, para diversificar a linha de produtos oferecidos ao consumidor
final que valorize a qualidade e segurança no agroalimentar.

Fumeiro de Vinhais

O Fumeiro de Vinhais configura um dos exemplos atuais de maior sucesso a nível nacional
neste setor. A procura crescente pelos produtos tradicionais de Vinhais gerou oportunidades
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de negócio e a consequente dinamização da economia local, de tal forma que, atualmente, o
Fumeiro de Vinhais gera um volume de negócios que ronda os seis milhões de euros.

Produção
A região de Trás-os-Montes possui uma atividade agrária que constitui um pilar fundamental
na economia regional. A criação de uma raça autóctone de porco, o porco bísaro, assume um
papel fundamental enquanto matéria-prima para a produção local de fumeiro, cuja produção é
traduzida em 185 explorações pecuárias (ECO, 2017).
Nesta região, o fumeiro tradicional produzido apresenta propriedades qualitativas únicas
que resultam não só da matéria-prima utilizada, mas também do “saber-fazer” tradicional e
das características específicas do território. A produção de fumeiro em Vinhais tem um forte
impacto na economia local, o qual se traduz em 310 postos de trabalhos diretos (ECO, 2017).
Esta dinâmica de produção de fumeiro em Vinhais deve-se, em grande medida, ao
estabelecimento de pequenas unidades artesanais de produção e venda direta de fumeiro,
denominados por “cozinhas regionais”. Além disso, a legalização da produção artesanal (que
representava uma grande fatia do negócio do fumeiro), aliada à modernização das unidades
produtivas (ao abrigo de programas de apoio ao sector agroalimentar) contribuiu decisivamente
para esta dinâmica na região.

Certificação dos produtos
Uma outra estratégia adotada foi a qualificação e certificação IGP de alguns dos produtos
produzidos, nomeadamente o salpicão, linguiça e chouriço de Vinhais, contribuindo para que a
produção de fumeiro se tornasse numa das proeminentes atividades económicas no Município
de Vinhais.
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Promoção
Quanto à promoção, a Feira do Fumeiro de Vinhais é, hoje em dia, uma referência a nível
nacional e o maior evento gastronómico da região Norte, recebendo, no ano de 2017, mais de
50 000 visitantes. Para além de fomentar o negócio de fumeiro, a feira tem uma afluência de
consumidores de todo o país, dinamizando o turismo, restauração e unidades de alojamento
locais.
Sem dispor de uma organização de produtores suficientemente consolidada que lidere as
atividades de promoção e divulgação, o Município tem assumido esse papel, delineando
estratégias de valorização do Fumeiro de Vinhais, em articulação com outros projetos e
programas em curso de valorização do património e dos produtos endógenos (e.g. Rota da
Terra Fria Transmontana).

apenas resultado das matérias-primas utilizadas ou dos conhecimentos aplicados de geração
em geração, mas também de toda uma dinâmica política e social, e de um conjunto de práticas
aplicadas na criação de uma “imagem de marca” para a região, e seus produtos, que permitiram
a sua promoção/divulgação.

PADARIA E DOÇARIA

Federation of Bakers, Reino Unido

A Federation of Bakers representa os interesses de 9 empresas de
panificação do Reino Unido – a que correspondem 33 padarias –
que fabricam pão fatiado e embrulhado, snacks de padaria e outros
produtos de pão, incluindo as diferentes formas: pão cozido no local
de venda ou pão já parcialmente cozido e congelado.
A defesa dos interesses dos associados é consubstanciada no desenvolvimento de serviços de
aconselhamento e formação, desempenhando, ainda, um importante papel na representação
dos interesses dos associados em questões técnicas. Além disso, assegura a promoção do
consumo de pão junto dos consumidores.
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Produtos
O pão produzido pelos produtos apresenta uma grande diversidade, existindo várias tipologias:
pão fatiado e embrulhado, especial, tradicional, rolos e pão de sandwich, wraps, pittas,
croissants, muffins, panquecas, scones, bolos de batata, bagels e waffles.
A Federação tem um gabinete de apoio à produção, apoiando os membros em todas as questões
relativas à certificação, qualidade e segurança alimentar. Além disso, um forte contributo da
Federação reside na realização de ações de formação para melhoria das competências dos
associados nestas áreas.
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Promoção e Comercialização
A Federação tem também um gabinete de apoio à comercialização, apoiando os membros
em todas as questões técnicas necessárias, inclusive à internacionalização dos produtos. É
também fornecido o apoio no aumento do conhecimento, acesso a informação atualizada,
sobretudo a que se relaciona com as tendências de mercado. A Federação organiza eventos
de apoio à divulgação dos produtos e respetiva comercialização e desenvolve campanhas para
fomentar o consumo de pão – como é exemplo a “Better with Bread”.

AssoCantuccini

A Associação de Produtores de Biscoitos Cantuccini, da Toscana,
Itália, congrega 21 empresas do sector da confeitaria, com o
objetivo de reforçar e salvaguardar uma das suas mais famosas e
apreciadas especialidades de confeitaria: o Cantuccini Toscani IGP.

Produção
No que diz respeito ao processo produtivo, para fazer um Cantuccini é necessária uma massa
feita de farinha, amêndoas naturais, açúcar, ovos frescos, manteiga e mel, e em seguida, é
amassada e cozida.
O biscoito apresenta uma forma oblíqua tradicional, como uma baguete, com uma superfície
dourada superior e a parte interna cheia de amêndoas inteiras descascadas. O comprimento
pode variar, mas é normalmente de cerca de 10 centímetros.
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Organização
As empresas que fazem parte da AssoCantuccini possuem uma história de longo prazo
e expressam uma relativa superioridade produtiva, as quais apresentam uma elevada
preocupação com a qualidade e respeito pela tradição, em consequência do conjunto de normas
técnicas de produção fornecidos pela Associação. O desenvolvimento desta atividade junto
dos associados, para controlo dos padrões de qualidade, resultou na obtenção de um prémio
na “Expo 2015”, da Região de Toscana, destacando-se como uma das 10 melhores práticas
no agroalimentar. As empresas associadas adotaram um conjunto voluntário de regras, com
padrões de produto verificados por uma entidade externa: a Agricert.

A Associação dos Produtores de Doces de Pelotas é fruto do
trabalho de um grupo de empresários produtores dos Doces de
Pelotas. Os produtos abrangidos por esta associação são, entre
outros, o Amanteigado, Beijinhos de Coco, Broinhas de Coco, Bem
Casado, Ninhos, Olho da Sogra, Quindim, Trouxas de Amêndoa e Papos de Anjo, entre outros.

Promoção e Comercialização
Em Pelotas – Município brasileiro do Estado do Rio Grande do Sul – é realizada todos os anos a
tradicional Fenadoce – Feira Nacional do Doce –, festa de eventos ancorada nos famosos doces
de origem portuguesa, a qual recebeu 271 000 visitantes na edição de 2016.

Organização
A Associação dos Produtores dos Doce de Pelotas tem o objetivo de fortalecer o setor, proteger
o legado das receitas de doces tradicionais e estimular a inovação e desenvolvimento das
empresas do setor. Um dos principais focos da Associação é garantir a tradição dos doces ao
território de Pelotas. Para tal, construíram um regulamento técnico de produção dos doces
tradicionais com o objetivo de garantir a qualidade dos produtos.
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Certificação de Origem
A Associação dos Produtores de Doces de Pelotas pretende certificar os produtos, assegurando
a origem, protegendo a tradição, a cultura e a exclusividade do doce de Pelotas. O certificado
é uma forma de proteger uma história que remonta ao Brasil colonial, com elementos únicos,
vindos diretamente do Velho Continente. A Associação considera aptos para receberem o selo
de Indicação de Procedência Pelotas os doces produzidos segundo o padrão de identidade e
qualidade, sem que haja desvio da receita tradicional.
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Ovos Moles de Aveiro

A produção dos Ovos Moles de Aveiro significa um volume de negócios
anual de mais de cinco milhões de euros e dá emprego a cerca de 350
pessoas. Os Ovos Moles de Aveiro foram o primeiro produto nacional de
doçaria a ser distinguido pela União Europeia com o estatuto de Indicação
Geográfica Protegida.

Produção
Os Ovos Moles de Aveiro advêm da junção de gemas cruas
de ovos e calda de açúcar, os quais podem apresentar-se
envolvidos em hóstia, podendo, ou não, ser coberta com
uma fina camada de calda de açúcar ou de chocolate, ou
acondicionados diretamente em barricas de madeira ou
de porcelana.
Os Ovos Moles de Aveiro têm especificidade própria decorrente das matérias-primas básicas
com que são produzidos – ovos e açúcar – e do saber fazer local – já que a incorporação das
gemas de ovos na calda de açúcar é realizada de uma forma que reproduz o balanço dos barcos
tradicionais da ria de Aveiro – os moliceiros.

Organização
A criação da APOMA (Associação de Produtores de Ovos Moles de Aveiro) foi motivada pela
perceção do potencial de comercialização deste produto, bem como pela inexistência de
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qualquer tipo de mecanismo de proteção da forma de produção tradicional deste produto –
cuja produção poderia ser deturpada e, dessa forma, prejudicar a imagem e a consequente
comercialização.
A APOMA foi constituída com onze empresas fundadoras, sendo que, atualmente, é constituída
por trinta e cinco associados, contabilizando-se dois fornecedores de hóstia, um fornecedor de
ovos e um associado de parceria. As empresas produtoras dos Ovos Moles de Aveiro são, na
generalidade, agentes económicos de pequena dimensão, designadamente micro e pequenas
empresas.

Qualidade e Certificação
certeza que está a consumir ovos moles genuínos da região de Aveiro e que são cumpridas
todas as exigências estipuladas para a confeção deste doce.
Assim, e no caso de os produtores adulterarem o produto com adições à receita original (ex:
Farinha), ou que vendam creme de ovos como se fossem ovos moles, terão de abandonar a
confeção deste produto. Além disso, existem ainda outros critérios a serem cumpridos para se
obter esta certificação, designadamente o facto de os ovos serem frescos, originários da zona
de Aveiro e as hóstias respeitarem os formatos previstos.
As embalagens que acondicionam os Ovos Moles de Aveiro, quer sejam sob a forma de
embalagens cerâmicas, caixas de papel ou barricas de madeira, apresentam os símbolos da
APOMA e da União Europeia, evidenciando a respetiva cerificação e distinguindo, assim, a
qualidade e genuinidade deste produto.

HORTÍCOLAS

Produção de cogumelo Shiitake no Utah, E.U.A

A produção de cogumelo Shiitake nos Estados Unidos da América iniciou-se apenas em 1986,
na sequência do levantamento da proibição da importação desta cultura em 1972 (Royse,
2001). Desde então, o Shiitake tem sido o cogumelo de especialidade mais cultivado neste
país (Stamets, 2000), cuja produção baseia-se, em grande medida, no cultivo em blocos de
substrato.
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Comercialização
Muito embora a secagem e a formulação de produtos que contêm Shiitake como ingrediente
sejam opções apelativas, pela facilidade que trazem à logística e conservação do produto,
também o colocam em desvantagem competitiva num mercado global muito forte. Deste modo,
e tendo em conta esta realidade, o Utah adotou como opção principal a venda do produto em
fresco, a qual é realizada individualmente pelos produtores, essencialmente em mercados
locais e superfícies comerciais.

Marketing
Em 2006, um estudo realizado a nível nacional pela Universidade do Missouri aos produtores
PLANO DE DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGROALIMENTAR

de Shiitake concluiu o seguinte:
• O principal destino de escoamento do cogumelo em fresco eram os restaurantes;
• Era dada muita importância à existência de uma marca, na medida em que encorajava a
compra repetida do produto, facilitava a mensagem de “boca em boca” e o reconhecimento
do produto;
• O marketing era fundamental, tendo como estratégias principais a internet (website), a
publicidade em feiras e a colaboração com instituições de caridade.
Assim sendo, a marca Utah’s Own foi criada como estratégia de marketing pelo Estado do Utah
para promover a compra de alimentos produzidos naquela região. Deste modo, como estratégia
principal, o Utah adotou a promoção do consumo do cogumelo Shiitake através de fortes
campanhas de marketing realizadas por associações da fileira.

GASTRONOMIA

Restaurante Flor de Sal, Mirandela

O restaurante Flor de Sal, em Mirandela, é conhecido pela cozinha de autor à base de produtos
regionais transmontanos, mais especificamente, da Terra Quente Transmontana. É igualmente
distinto pela arquitetura moderna, a decoração, bem como a paisagem que o envolve,
encontrando-se localizado numa das margens do rio Tua.
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Nos pratos servidos pelo Flor de Sal, salienta-se o trio de
porco bísaro ao duo de purés, o bacalhau das segadas e a
compota de figo com gelado de trufa negra.
Na cozinha de autor inspirada nos produtos regionais,
que assumem o papel principal na ementa, enquadra-se,
igualmente, um menu de degustação de azeites e Vinho do Porto. É ainda acompanhada de
sobremesas tradicionais caseiras.
Um outro aspeto diferenciador é a existência de cartas com explicações técnicas em
determinados produtos, designadamente o azeite e as alheiras, a fim de que os clientes
disponham de toda a informação acerca dos mesmos e possam ter condições para realizar uma
escolha que mais se coadune com as suas preferências.

de Ouro atribuídos, anualmente, pelo Guia Boa Cama Boa Mesa pelo Semanário Expresso.

Restaurante Buke, Pampilhosa da Serra

O restaurante Buke localiza-se no Município de Pampilhosa da Serra e caracteriza-se pela
cozinha de autor, existindo, no entanto, uma forte ligação ao território e aos respetivos
produtos. O restaurante tem a ambição de elevar os produtos regionais a um patamar
gourmet, tornando-se num ícone gastronómico da região interior, com um serviço a la carte
ou em buffet.
Este espaço tem-se dedicado a transformar os produtos locais em alta cozinha como são
exemplos o cabrito, a truta do rio, o mel, as castanhas, o milho, a abóbora ou mesmo a serpão.
A genuinidade e tipicidade dos produtos locais, aliados à modernidade, riqueza e personalização
da cozinha de autor, faz com que o restaurante Buke tenha uma oferta gastronómica distinta
e singular. Esta singularidade é evidenciada em pratos como o creme de castanha assada e
espuma de coentros, o tartelette de alheira regional, o bacalhau da couvada, a bochecha de
porco preto em Vinho do Porto ou a recriação da sopa de botelha – feita com milho e em que
tradicionalmente se usava a carne de salgadeira. Outra iguaria à base de produtos regionais
que se pode, ainda, degustar neste espaço é o queijo de cabra com mel lardeado em toucinho
fumado.
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O prato forte deste estabelecimento continua a ser o cabrito das beiras, embora exista a
possibilidade de poder vir a ser criado um outro prato – o hambúrguer de cabrito.
Quanto aos doces, o restaurante tem a ambição de recuperar as antigas receitas de doces da
região que se estão a perder, designadamente a filhós espichada. Nesta categoria, destacamse as sobremesas como a tigelada da Pampilhosa da Serra e o arroz doce aromatizado, bem
como o fondant de chocolate quente ou o creme fresco de coco.
O restaurante tem também a oferta de menus infantis, vegetarianos e próprios para
desportistas – ementas ricas em hidratos de carbono na vertente de massas.
A inovação dos pratos a partir dos produtos locais e da cozinha tradicional tem dado os seus
frutos e tem sido reconhecido pelos especialistas do setor. Ainda recentemente, o chefe
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Flávio Silva figurou na lista dos 18 finalistas para Chefe Cozinheiro do Ano em 2017 – concurso
promovido pela Makro.
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AGROALIMENTAR DO BAIXO TÂMEGA
O presente ponto do documento pretende refletir sobre algumas oportunidades de inovação
no contexto de cada um dos diferentes subsetores com maior relevância do agroalimentar do
Baixo Tâmega. Estas oportunidades de inovação advêm da análise ponderada que conjuga,
por um lado, o potencial do agroalimentar do território e, por outro lado, as grandes tendências
e principais fatores de inovação que dominam atualmente o agroalimentar, assim como os
estudos de caso observados anteriormente.

VINHO
A crescente globalização e pressão dos mercados, bem como a conjuntura económica nacional,
exceção. Não sendo a estagnação do setor uma opção viável, é importante a constante procura
de soluções adaptadas à realidade das diferentes regiões, nomeadamente do Baixo Tâmega.

Cooperação
O modelo de negócio da Lavradores de Feitoria assente na colaboração entre vários agentes
poderá configurar uma alternativa atrativa e sustentável para a realidade do Baixo Tâmega.
A aplicação de um modelo similar pode ser uma aposta interessante para alguns produtores do
Baixo Tâmega, significando uma alternativa sustentada para o crescimento económico e social
da região e para enfrentar as dificuldades do negócio do vinho, negócio altamente complexo,
competitivo e cada vez mais especializado.
Em termos concretos, a aplicação deste modelo passaria pela criação de uma empresa através da
união de produtores, possibilitando a partilha de recursos, designadamente de equipamentos
agrícolas, adega ou equipa de enologia, unidos sob uma mesma marca comercial, valorizada
através de um posicionamento assertivo no mercado interno e externo.
Assim, os principais destinatários deste modelo são os pequenos produtores, pois dispõem de
poucos recursos para a criação de uma marca própria com posicionamento no mercado. Esta
medida permitiria aos produtores ultrapassar dificuldades individuais, inerentes à dimensão,
ganhar escala e posicionamento no mercado.
Como tal, atendendo às características da região, a consolidação do setor e a aposta em marcas
mais fortes parece ser o caminho a seguir para tornar o Baixo Tâmega num território dinâmico
na valorização da marca “Vinho Verde”, tornando as suas produções mais rentáveis do ponto
de vista económico.
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Comercialização
A internet representa uma oportunidade para a comercialização do Vinho Verde produzido no
Baixo Tâmega. As vendas com recurso a plataformas online têm apresentado uma evolução
positiva a nível mundial. Deste modo, os agentes do setor devem ajustar-se e adaptar-se a
esta realidade – tal como fez, por exemplo, a Adega Cooperativa do Fundão.
Assim, poderia ser desenvolvida uma plataforma eletrónica de venda online, representando
uma forma de diversificação da comercialização do Vinho Verde. A plataforma poderia ser
mantida e dinamizada por uma entidade agregadora (pública ou privada), que pudesse
promover e valorizar vários produtores da região. Este modelo permitiria projetar os produtos
da região para regiões geograficamente mais distantes e para um público-alvo com um perfil
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mais informado e habituado a um “consumo eletrónico”.

Enoturismo
Uma outra oportunidade para o setor dos vinhos do Baixo Tâmega é a aposta no potencial
do turismo rural e do enoturismo, configurando uma forma complementar de valorização dos
vinhos e da região, proporcionando experiências únicas aos visitantes.
Como já analisado, a Adega de Borga representa um bom exemplo neste tipo de aposta. O Baixo
Tâmega tem elevado potencial para o desenvolvimento do enoturismo devido à qualidade
diferenciada dos seus vinhos e à existência de excelentes condições proporcionadas pelo
magnífico contexto paisagístico e histórico-cultural envolvente em que se situam algumas das
principais quintas, adegas e vinhas. A aposta neste tipo de ações tem o potencial de estimular
uma intensificação do turismo na região através de uma maior valorização dos produtos
endógenos, em especial do Vinho Verde.
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MEL E COMPOTAS
MEL
O contexto internacional e nacional sugere a oportunidade para um investimento na fileira do
mel na região, em função da avaliação específica das suas caraterísticas e potencialidades.
O desenvolvimento da fileira numa região com a dimensão do Baixo Tâmega, considerando a
Serra do Marão (parcialmente) e serranias adjacentes, de uma forma sustentada e estruturada
(e não aleatória e dispersa) é um projeto de médio a longo prazo que coloca algumas exigências,
designadamente:

• comprometimento dos produtores com uma estratégia;
• perspetivas de preservação ambiental efetivamente sustentáveis na região;
• produção efetiva de um produto cuja qualidade possa corresponder às exigências e
expectativas do mercado.

Organização
O estudo de caso abordado e o contexto de inserção evidenciam a necessidade de uma
organização de produtores em torno de uma associação, de uma cooperativa ou até de uma
liderança empresarial que estruture uma estratégia de desenvolvimento do setor. Neste
Sentido, a Apimarão pode representar este desígnio, entidade que, aliás, tem desenvolvido
uma atividade dinâmica na criação de condições que possam valorizar as produções da região.

Produção e comercialização
O setor terá que perseguir objetivos de qualidade na produção e de valorização dos produtos,
através de uma diferenciação do mel produzido, bem como dos demais produtos de colmeia.
Assim, torna-se necessário alcançar um nível de qualidade superior (percecionada pelos
consumidores), tornando possível, deste modo, considerar segmentos de mercado com maior
poder de compra.
A diferenciação do mel produzido no Baixo Tâmega não se encontrará tanto na procura de
outros produtos “concorrentes” ao mel, mas antes na natureza do próprio produto, com forte
aposta na qualidade (e, portanto, maior preço), origem e “história” do produto. Com padrões
bem definidos de qualidade haverá condições para a valorização da Origem – “Serra do Marão”
– e de ser desenvolvido um plano de marketing assente neste pressuposto.
151

PLANO DE DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGROALIMENTAR

• capacidade de organização;

PARTE ii – DIAGNÓSTICO DE INOVAÇÃO

05.

BAIXO TÂMEGA

OPORTUNIDADES DE INOVAÇÃO NO
AGROALIMENTAR DO BAIXO TÂMEGA
Uma das formas de se proceder à diferenciação do mel da região consiste em direcioná-lo
numa perspetiva gourmet. No Baixo Tâmega já existem bons exemplos desta diferenciação,
mas que ainda denotam uma abordagem ao mercado incipiente. Neste sentido, a produção de
um mel gourmet deve ser fomentada entre os produtores da região, potenciando, assim, uma
maior valorização comercial dos produtos e consequente rentabilidade das produções.
Em termos de produção, objetivamente, e como forma de atingir a qualidade do produto,
poderão ser aplicadas tecnologias – por exemplo, sensores – que permitam monitorizar
as condições no interior das colmeias, bem como de câmaras de vigilância para controlar as
populações de abelhas e pragas, potenciando, assim, uma produção mais eficiente.
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COMPOTAS
O setor das compotas terá que ambicionar, pela dimensão local, objetivos de qualidade na
produção, processamento e comercialização, de forma a apresentar ao mercado produtos que
se caracterizem pela sua capacidade de inovação e diferenciação.

Produção
Existem algumas possibilidades de inovação na produção de compotas que permitem criar valor
acrescentado às produzidas na região, diferenciando-as, assim, dos produtos habitualmente
encontrados no mercado.
As oportunidades de inovação devem estar em linha com as tendências de consumo. Assim,
as compostas da região poderiam diferenciar-se apresentando algumas das seguintes
características:
• marcas associadas a uma origem territorial;
• formulações sem aditivos químicos (corantes e conservantes);
• orientadas para a redução ou eliminação do açúcar adicionado;
• enriquecimento da incorporação das doses de frutas e legumes;
• formulações que valorizem diferentes sabores, envolvendo frutos locais menos utilizados
(uva, kiwi, mirtilo, laranja da pala, maçãs de basto), frutos secos, mel local, procurando,
assim, apresentar novas propostas aos consumidores;
• utilização de matéria-prima (sobretudo frutas) produzida em Modo de Produção Biológico
(MPB).
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Comunicação
A comunicação e o marketing associado às compotas deverão evidenciar o valor intrínseco
dos produtos, sobretudo no que respeita a características que possam estar implícitas, mas
que precisem de ser adequadamente comunicadas. Exemplos desta natureza são os casos
das características diferenciadoras da fruta da região, as alegações de produto biológico ou
vegan, o baixo teor de açúcar, entre outras características distintivas e valorizadas pelos
consumidores.
Em função dos segmentos de mercado, a embalagem, a rotulagem ou as fontes de informação
complementar terão que ser trabalhadas de forma adequada, nomeadamente o tipo de
embalagem, imagem do rótulo, conteúdos, linguagem de comunicação, complemento digital,

Comercialização
Para o mercado de proximidade e regional, a fileira das compotas tem um grande potencial de
desenvolvimento se procurar sinergias com outras atividades económicas, com destaque para
as unidades hoteleiras e de alojamento, as pastelarias e doçarias, bem como a restauração.
O estudo de caso analisado neste trabalho identifica as perspetivas que vão sendo adotadas
em termos de distribuição. Uma dessas perspetivas é a criação de lojas online, proporcionando
uma base para um alcance mais alargado do ponto de vista comercial.
Além disso, devem ser reforçadas as capacidades para explorar canais comerciais que permitam
chegar a mercados mais relevantes, mesmo que de proximidade, designadamente em meio
urbano. Neste sentido, uma das possibilidades seria comercializar as compotas em cabazes,
conjuntamente com outros produtos produzidos localmente.
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FRUTAS
O setor frutícola do Baixo Tâmega, tradicionalmente muito relacionado com as Maçãs de Basto
e Citrinos da Pala, revela atualmente algum dinamismo nas fileiras dos mirtilos e kiwi. A adoção
de técnicas inovadoras ao nível da produção, comercialização e promoção são essenciais para
que o setor se torne mais dinâmico, atrativo e rentável, fomentando condições para a criação
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de postos de trabalho e representando um vetor importante no desenvolvimento do território.

Transformação
Uma oportunidade de inovação no setor das frutas do Baixo Tâmega consubstancia-se
na transformação da fruta fresca. Dependendo da especificidade de cada fruto, podem ser
adotadas diversas formas de transformação, designadamente sob a forma de fruta desidratada,
compotas ou na produção de sumos naturais.
Assim, os produtores frutícolas da região poderiam cooperar no sentido de realizar a
transformação das frutas características da região – com especial destaque para as Maçãs
de Basto ou as Laranjas da Pala – sob a forma de sumos naturais. Deste modo, a fruta seria
potencialmente valorizada do ponto de vista comercial, fomentando, consequentemente, o
cultivo destas variedades autóctones.
Um bom exemplo da adoção desta estratégia são os sumos naturais COPA, produzidos pela
Frubaça com recurso à tecnologia de hiperpressão. Os sumos caracterizam-se por serem 100%
naturais (não têm aditivos nem conservantes), e têm a particularidade de a sua maioria terem
na sua composição a reconhecida Maçã de Alcobaça IGP.

Comercialização
Uma das abordagens de comercialização que as empresas frutícolas podem adotar, sobretudo
numa ótica de articulação com o turismo, é a abordagem Pick Your Own. Com esta abordagem,
o público (consumidores/visitantes) vai às produções e participa no processo de colheita da
fruta que desejar, sendo que, à saída, paga um valor correspondente à quantidade que estiver
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dentro do recipiente de recolha – geralmente, a um preço mais baixo, com a particularidade de
poderem comer os frutos à descrição durante o tempo em que estão no interior das produções.
Esta abordagem tem duas grandes vantagens: não é necessário investir em mão de obra e a
venda é efetuada diretamente ao consumidor, o que maximiza a rentabilidade do produtor e
proximidade entre produtor e consumidor.
Em alguns locais (particularmente no EUA) têm surgido várias operações que funcionam
nestes moldes, existindo exemplos desta natureza também em Portugal – concretamente no
caso da cereja e mirtilos – podendo o mesmo modelo ser adotado no Baixo Tâmega.
Importa salientar que este este tipo de abordagem pode ser interessante numa perspetiva
de complementaridade e, sobretudo, bem articulada com outras entidades da região,
experiência diferenciadora aos visitantes e deve ser enquadrada num âmbito de valorização
do território.
Uma outra hipótese de desenvolvimento da comercialização passa pelo modelo da Bfruit – um
dos estudos de caso analisados e relativamente próximo do Baixo Tâmega –, que funciona
como uma organização de produtores com o principal objetivo de ajudar os seus associados
durante as fases de produção e comercialização, o qual poderá ser uma excelente forma dos
fruticultores do território conseguirem obter uma maior rentabilidade das suas produções. O
modelo de comercialização adotado pela BFruit, como foi anteriormente explicado, pressupõe
que os produtores se foquem apenas na produção enquanto esta entidade se responsabiliza
pela valorização e comercialização integrada dos frutos dos seus associados.

Promoção
A valorização dos produtos agroalimentares, designadamente do setor frutícola, pode aliar-se
à promoção do território, representando sinergias de elevado valor acrescentado.
Neste sentido, poderão ser desenvolvidas atividades que representem um papel ativo na
promoção turística do território, sem perder o foco na sua visão e missão, tal como sucede, por
exemplo, com a Cooperativa Agrícola de Alcobaça, a qual tem um projeto que inclui uma loja
(montra) de produtos locais, bem como a dinamização de circuitos turísticos que contempla a
passagem por diversas produções daquele território.
Na verdade, no Baixo Tâmega, a DOLMEN é um exemplo de entidade que promove os produtos
agroalimentares do território na sua rede de lojas de produtos locais. Neste contexto, poderia,
eventualmente, desempenhar outras ações complementares (como circuitos turísticos
que incluíssem passagem pelas produções) promotoras dos produtos locais da região numa
perspetiva mais ampla, projetando e valorizando, desta forma, a região.
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CARNES FRESCAS E TRANSFORMADOS
CARNES FRESCAS
A região do Baixo Tâmega tem uma larga tradição na produção agropecuária, designadamente
de bovinos de raças autóctones: Maronesa, Arouquesa e Barrosã.
Como já analisado ao longo deste trabalho, os consumidores tendem a ser mais exigentes
no que diz respeito à origem dos produtos, nomeadamente dos produtos de origem animal,
sendo mais seletivos na escolha dos mesmos. Esta seletividade poderá passar pela aquisição
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de carne biológica, assim como pela maior procura de produtos tradicionais/artesanais.

Modo de Produção Biológico (MPB)
A produção de bovinos de raças autóctones poderá ser realizada em modo de produção
biológico, podendo os animais ser criados em modo semiextensivo (como acontece atualmente
no modo de produção convencional), em condições de bem-estar animal, e com um impacto
ambiental nulo, o que também é cada vez mais procurado pelos consumidores.

Diversificação na comercialização
Na região, ou nas limítrofes, encontram-se equipamentos industriais (matadouros e salas de
desmancha) bem apetrechados, modernos e com capacidade para transformação e eventual
armazenamento destes produtos.
Estes equipamentos industriais, permitiriam, inclusivamente, diversificar a oferta,
nomeadamente através da produção de produtos cárneos (hambúrgueres, almôndegas, entre
outros) e eventualmente refeições semi-prontas. Este passo significaria um salto qualitativo
em relação ao que é realizado no Alto Minho com a raça Minhota na medida em que, no caso da
Minhota, este acréscimo de valor é realizado em Espanha.
Além disso, existe ainda a possibilidade de realizar a produção de carne maturada dos bovinos
adultos (mais velhos) das raças autóctones, quer para a produção de produtos cárneos (carnes
picadas, preparados de carne) ou outros produtos de valor acrescentado que o consumidor
valorize.

Agroturismo como forma de valorização dos produtos
Alguns restaurantes do Baixo Tâmega poderiam adotar a estratégia de valorização das carnes
de raças autóctones – sobretudo, as associações das respetivas raças. Está ao alcance destas
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associações de produtores aproveitar o crescimento do turismo para divulgar os produtos
regionais e colocar os eventos ligados ao setor na agenda dos visitantes. Seria, também, uma
forma de diversificar a atividade e, dessa forma, fortalecer o seu papel no contexto territorial
em que operam.
Além disso, a valorização da atividade agrícola é fundamental (em particular nos territórios
de baixa densidade), para a promoção de toda a atividade económica. Assim, a produção de
bovinos de raças autóctones na região poderia ainda ter uma componente ligada ao turismo,
juntando-se a outras atividades existentes na região, nomeadamente aos vinhos e frutas,
complementando, assim, a oferta das atividades agroturísticas na região.
Deste modo, e tendo em conta que o agroturismo possibilita a transmissão de conhecimento
a participação dos turistas em atividades desenvolvidas nas produções – poderiam ser
desenvolvidas atividades que permitissem a interação dos turistas com os animais,
designadamente ao nível da alimentação ou ordenha, mas também da transmissão de
informações acerca das características e história dos animais, sobretudo os de raças autóctones.
Assim, e como referido anteriormente, estas atividades relacionadas com a produção
animal no Baixo Tâmega poderiam ser articuladas com as atividades de outros subsetores,
designadamente as atividades relacionadas com a apanha de fruta, vindimas ou visitas
a adegas e apiários – configurando, assim, uma ampla oferta de atividades de forte relação
com o território disponibilizadas aos turistas, potenciando as características distintivas das
produções, valorizando, assim, os respetivos produtos agroalimentares do território.

FUMEIRO
De uma forma geral, os produtores de fumeiro do Baixo Tâmega necessitam de empenhar
esforços no sentido de valorizar comercialmente os seus produtos, alcançando um número
maior de consumidores e tornando os seus negócios mais rentáveis do ponto de vista
económico.
Deste modo, a introdução de aspetos inovadores na produção e comercialização, sem esquecer,
naturalmente, a promoção, são fundamentais para o desenvolvimento do setor e para a
afirmação do fumeiro da região no panorama nacional.

Produção
Este é um dos aspetos menos explorados do setor e onde será necessário realizar estudos de
desenvolvimento de novos produtos/processos, ou melhoramento dos já existentes. Contudo,
existem muitas oportunidades para o desenvolvimento de novas propostas.
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acerca das características rurais e da produção agropecuária – permitindo, inclusivamente,
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As estratégias de desenvolvimento das unidades de produção de fumeiro de tipo artesanal
no Baixo Tâmega devem basear-se na melhoria do perfil de qualidade dos seus produtos,
privilegiando a aposta nas características qualitativas das matérias-primas – com destaque
para a produção animal – dos processos artesanais de produção e da ligação ao território.
A produção de novos produtos de fumeiro deve ter em consideração as necessidades dos
consumidores portugueses e europeus. Deste modo, os produtores poderiam adaptar alguns
produtos tornando-os mais saudáveis (por exemplo, produtos com menor teor de gordura ou
a utilização de carnes brancas como matéria-prima), seguros, com qualidade, e de preferência
prontos a consumir (e.g. fatiados).
Além disso, a produção de fumeiros de natureza biológica poderia ser um aspeto diferenciador,
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o qual estaria intrinsecamente ligado com a produção de animais em Modo de Produção
Biológico (MPB).

Certificação
O fumeiro tradicional do Baixo Tâmega poderá diferenciar-se do restante mercado através de
uma aposta na certificação de alguns dos seus produtos de maior qualidade, e dessa forma,
apostar numa estratégia que associe a imagem do produto à região de produção, à tradição e
ao “saber-fazer”. A qualificação dos produtos pode facilmente despoletar maior valorização do
mesmo, no plano interno e no plano externo, como acontece com o fumeiro de Vinhais.

Cooperação entre produtores
Uma das estratégias para diferenciar os produtos da região do Baixo Tâmega poderá passar por
desenvolver uma cooperação estratégica entre produtores – associativismo ou cooperativismo.
Tal estratégia permitiria uma uniformização dos processos de produção, da qualidade e origem
das matérias-primas, e outras variáveis, de forma a evitar a heterogeneidade na qualidade,
nas características organoléticas e no valor nutricional dos produtos produzidos por diferentes
produtores.
Assim, seria necessário reunir a competência técnica dos vários produtores, valorizando as
técnicas tradicionais do “saber-fazer”, trabalhar na transferência deste conhecimento e
desenvolver estratégias de qualificação dos produtores e dos produtos, focando sobretudo
em aspetos como a segurança alimentar, as boas práticas de produção e os modos particulares
de produção.
O desenvolvimento desta cooperação entre produtores iria permitir, ainda, aumentar a
competitividade do fumeiro da região do Baixo Tâmega, uma vez que a concentração da
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comercialização em grandes cadeias de distribuição faz com que os produtores de fumeiro
tradicional, geralmente com pequenos volumes de produção, enfrentem maiores dificuldades
de acesso a estes mercados.
Deste modo, com a uniformização de processos e produtos, seria possível reunir a produção
de um número significativo de fumeiros de forma a atingir um volume de produção que lhes
permita o acesso a mercados com maior poder de compra, em grandes centros urbanos do país,
ou até mesmo em mercados de exportação.

Comunicação
A promoção do fumeiro do Baixo Tâmega pode beneficiar com a adoção de uma estratégia
ferramentas com alcance global (e.g. website).
De igual modo, a organização de eventos específicos na região – como sucede, por exemplo,
com a Feira do Fumeiro, do Cozido à Portuguesa e dos Vinhos de Baião –, e em grandes centros
de consumo pode significar um bom instrumento de apoio à promoção e à comercialização
destes produtos, sobretudo em nichos de mercado de maior dimensão e dispostos a pagar um
pouco mais por produtos típicos e distintos.
Existem, no entanto, outras formas de comunicar com os consumidores e que nem sempre são
valorizadas devidamente pelos produtores, como a comunicação através da embalagem, do
marketing emocional ou de uma marca comercial.

Embalagem
Uma outra forma de diferenciar os produtos de fumeiro tradicional produzidos no Baixo Tâmega
é através da embalagem, que tem uma função tão importante quanto a qualidade do produto
na medida em que influencia a perceção do consumidor.
Além das informações mínimas que devem vir descriminadas na embalagem, as quais são
exigidas por lei, muitas estratégias podem ser usadas para incorporar rótulos como estratégia
de marketing.
A cor, a textura visual, a escolha das palavras e a qualidade geral do design irão influenciar
diretamente os consumidores, devendo, por isso, ser tidas em consideração. Neste sentido,
e associado aos métodos de diferenciação dos produtos de fumeiro, poderiam ser adotadas
histórias e receitas originárias, bem como uma aposta nos produtos “premium”. Além disso,
outras oportunidades de inovação ao nível do embalamento prendem-se com a utilização
de embalagens em atmosfera modificada (que permitem alongar a sua validade comercial e
diminuir perdas com a sua deterioração).
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Marketing emocional
O território é, em si mesmo, o maior fator de diferenciação da região, o qual deve ser
devidamente valorizado. Tradicionalmente, o foco do marketing está centrado no produto
e nas suas especificidades. No entanto, as empresas de sucesso têm percebido que devem
apostar na gestão do relacionamento com o consumidor e associar os seus produtos/serviços
a experiências memoráveis que agreguem valor ao estilo de vida do consumidor.
Assim, a gestão das marcas deixou de se basear apenas na mera gestão e venda de produtos,
mas numa estratégia de comunicação e de venda de ligações afetivas e de benefícios
emocionais. É neste contexto que surge a importância cada vez maior do marketing emocional,
o qual permite às marcas estabelecer uma relação próxima com o consumidor e substituir
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os valores vinculados ao momento da compra por valores sensoriais, emotivos, cognitivos e
comportamentais.
Neste sentido, a região do Baixo Tâmega oferece uma diversidade de experiências culturais,
desportivas e de saúde e bem-estar únicas, que configuram uma mais-valia para a criação de
uma imagem positiva do fumeiro da região. Deste modo, os produtores devem explorar estas
características e dar mais visibilidade a essa informação nas embalagens, usando-as nas suas
campanhas de marketing.

Marca
Poderia ser interessante a criação de uma marca de fumeiro na região, com um nome e/
ou símbolo distintivo (como um logótipo, marca registada ou design da embalagem), com o
objetivo de identificar os produtos da região e garantir assim a sua diferenciação perante os
concorrentes. Neste sentido, a adoção de uma marca coletiva (transversal a vários produtores)
poderia representar uma oportunidade de valorização e afirmação dos produtos no mercado.
A identificação do fumeiro do Baixo Tâmega com uma marca que signifique qualidade e que
diferencie o produto a partir dos atributos mais distintivos da região (como a natureza, a
gastronomia, a diversidade) é fundamental para alcançar a fidelização e a propagação positiva
para futuros consumidores. Esta estratégia permitirá ainda promover valor acrescentado aos
produtos, o que representará uma oportunidade de diferenciação e aumento do volume de
negócios no setor, contribuindo para o desenvolvimento económico da região.
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PADARIA E DOÇARIA
PADARIA
Na panificação, muitos casos de sucesso são iniciados não só por um correto planeamento e
posicionamento no mercado, mas também pela preservação das tradições, culturas regionais
e até mesmo de saberes locais.
Outros casos de sucesso advêm da capacidade para a criação de novos conceitos de negócio,
numa base de diferenciação do produto com o objetivo de atingir determinados nichos de
mercado.

As novas tendências sociais, culturais e económicas induzem a criação de novos produtos de
padaria, os quais poderiam ser produzidos no Baixo Tâmega, tais como pães com diversos
sabores, como é exemplo o pão de canela e passas da Flowers Foods, Inc. (denominado Dave´s
Killer Bread); pães tipo snacks, sob a forma de bolachas (como batatas fritas), sendo um bom
exemplo o pão snack da empresa Le Brea Bakery. Além disso, poderiam também vender pão
fatiado, como é o caso do pão artesanal fatiado da empresa Bimbo, ou então, sob a forma de
congelado, com o objetivo de os consumidores o poderem consumir quando quiserem.
Além disso, as padarias do Baixo Tâmega poderiam produzir pães com características
funcionais, como são exemplo: os pães orgânicos desenvolvidos pela Rudis; os pães sem
glúten da Bob’s Red Mill Natural Foods; os ricos em proteínas como os da New Bread; ou pães
com enriquecimento nutricional e com baixos teores de gordura, como é o caso do Pão do Mar,
desenvolvido em parceria pelo IP Leiria e a panificadora Calé.

Organização/cooperação
Com base no caso de estudo da Bakers Federation, existem algumas oportunidades
de inovação que podem potenciar o setor da Padaria no Baixo Tâmega, as quais estão
intrinsecamente relacionadas com a cooperação entre os agentes do território.
Assim, poderia ser criado no Baixo Tâmega uma associação de membros do setor do pão (ou
em conjunto com outros setores com aspetos em comum, designadamente dos setores da
pastelaria e da doçaria) que pudesse representar os interesses dos empresários da região.
A eventual criação da associação facilitaria o acesso a serviços na procura de um padrão de
excelência, bem como a parceria com todos os stakeholders, fundamental para projetar o setor
transversalmente, inclusivamente no apoio à exportação. De igual modo, poderia participar
no esclarecimento de dúvidas aos empresários e aconselhamento e formação em questões
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técnicas, nomeadamente através da oferta de cursos especificamente projetados para
transmitir conhecimentos necessários à produção de pão diferenciador e inovador.
Esta associação teria ainda um papel muito importante na promoção dos seus associados
e respetivos produtos, nomeadamente na divulgação de notícias, campanhas e eventos
relacionados com o setor, estabelecendo, também, uma estreita ligação com outras entidades
do território.

DOÇARIA
O grande desafio dos produtos tradicionais é a garantia da sua genuinidade e a continuidade de
PLANO DE DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGROALIMENTAR

utilização de processos de fabrico ancestrais – em que a valorização da tradição é fundamental.
Assim, as empresas de doçaria devem aliar a tradição à inovação, a qual pode ser traduzida
de diferentes maneiras. Desta forma, novos processos de embalamento, de apresentação, de
conjugação com outros sabores ou produtos tornam a degustação dos produtos tradicionais
em momentos de prazer e únicos em termos sensoriais.
Na região do Baixo Tâmega, pela tipologia de produtos do setor da doçaria tradicional
(conventual, bolos e biscoitos), as oportunidades para o desenvolvimento e implementação
de estratégias passam pela aposta no valor acrescentado dos mesmos e pela capacidade de
adaptação às recentes tendências de consumo, quer nacionais quer internacionais.

Embalagens
A doçaria do Baixo Tâmega tem a oportunidade de apresentar novas embalagens no mercado,
as quais possam ser mais apelativas ao consumidor, sendo bons exemplos as embalagens do
Sortido Lisboa da Paupério e do bolo Pandoro.
Um dos aspetos a ter em consideração são as embalagens de conveniência – como é o caso
das embalagens unidose, de fácil transporte e consumo – mas também de embalagens
de diferentes tamanhos que possibilitem um melhor ajuste e resposta à expectativa dos
consumidores.
Além disso, as empresas de doçaria do Baixo Tâmega poderão também apresentar embalagens
que traduzam a ideia de “reinventar o tradicional”, inovando, deste modo, na imagem das
embalagens, as quais devem transmitir o máximo de informação histórica e nutricional do
produto.
De igual modo, seria interessante a utilização de embalagens alimentares que potenciem a
conservação dos produtos, possibilitando um aumento do prazo de validade, permitindo,
assim, aceder a novos mercados, geograficamente mais distantes.
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Produto
A criação de produtos adaptados às novas tendências e necessidades do mercado tem de
ter em consideração a atual tendência de procura por produtos “mais saudáveis”. Assim, os
produtores poderão apostar na adaptação e sofisticação dos atuais produtos tradicionais,
ajustados às características “baixo teor em açúcar” e/ou “alto teor em fibra” como é o caso dos
crackers artesanais, analisado nos fatores de inovação.
Um exemplo seria um produto tradicional em que o mel substituísse o açúcar refinado, ou
então, um produto tradicional suplementado com um composto bioativo natural, como é o
caso do Omega 3, o qual é muito valorizado atualmente.
A inovação ao nível do produto poderá também passar por recriar alguns doces tradicionais
lípidos saudáveis, etc.) que possam reduzir o “sentimento de culpa” dos consumidores no
consumo de doces.
Um outro aspeto que poderá ser diferenciador é a aposta no desenvolvimento da característica
gourmet neste tipo de produtos, que os distinga não só pela tipicidade, mas também pela
imagem do produto.

Qualificação
A Indicação Geográfica Protegida (IGP) é um importante instrumento de preservação da
história, do saber-fazer local, da cultura, de uma herança que foi transmitida de geração em
geração.
Deste modo, alguns doces típicos do Baixo Tâmega apresentam características que potenciam
uma “certificação” desta natureza, a qual é absolutamente distintiva e fundamental para a
afirmação do setor num nível geográfico mais alargado, tal como acontece com os Ovos Moles
de Aveiro.

Comunicação
Atualmente, o aspeto promocional desempenha um papel muito relevante na projeção das
empresas, marcas e respetivos produtos. A doçaria do Baixo Tâmega, com a finalidade de
divulgar os produtos diferenciadores que possui, deve encontrar na promoção/comunicação
uma oportunidade de atingir um leque mais alargado de potenciais consumidores.
Deste modo, a doçaria da região poderá utilizar mais intensamente os meios de comunicação,
designadamente a imprensa escrita e a internet (através de páginas web e redes sociais,
nomeadamente o Facebook) como forma de promover as marcas e produtos.
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Com o intuito de dar a conhecer os produtos além-fronteiras, as empresas têm várias
oportunidades de participação em feiras nacionais e internacionais do setor, podendo
estabelecer parcerias com empresas e distribuidores e fazer prospeção direta nos países alvo.

Organização
A doçaria do Baixo Tâmega pode encontrar novas oportunidades de crescimento,
designadamente através da cooperação e organização dos produtores, a qual poderia contribuir
de uma forma singular para o aumento do volume de negócios no setor.
O associativismo entre produtores poderia permitir uma negociação com a grande distribuição,
PLANO DE DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGROALIMENTAR

ajudando a melhorar a perceção de qualidade dos produtos do Baixo Tâmega – tal como
acontece com produtos tradicionais de outras regiões – e estimular a construção de uma cadeia
de valor integrada, colocando, por exemplo, uma parte da produção fora do mercado nacional.
O associativismo na doçaria do Baixo Tâmega poderia também garantir alguma autorregulação
do setor, garantindo aos clientes os índices de exigência de qualidade e genuinidade dos
produtos, tal como acontece, por exemplo, com a Associação de Produtores de Ovos Moles de
Aveiro.
Além disso, o associativismo na doçaria do Baixo Tâmega poderia estimular a criação de
infraestruturas de produção conjunta, sobretudo no âmbito da internacionalização, bem
como facilitar a realização de eventos que permitam dar uma maior visibilidade aos produtos e

Fonte: Expresso (http://bit.ly/2xHIs0P)

empresas da região a nível nacional e internacional.
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HORTÍCOLAS
Algumas oportunidades de inovação no setor dos hortícolas (no geral) estão relacionados com
a comercialização dos produtos. Deste modo, seria interessante desenvolver no Baixo Tâmega
sistemas de aproximação entre produtores e consumidores – cadeias curtas de comercialização
– que representassem maiores ganhos de rentabilidade (na ótica dos produtores) e uma melhor
qualidade dos produtos (na ótica do consumidor).
Esta forma de comercialização pode envolver a intervenção de outras entidades, as quais
desenvolveriam um trabalho de dinamização, nomeadamente ao nível da mobilização de
esforços no âmbito da comunicação, divulgação e aproximação dos agentes económicos.
Importa salientar que as cadeias curtas de comercialização são mais facilmente eficientes e

COGUMELOS SHIITAKE
A cultura do cogumelo Shiitake no Baixo Tâmega tem ganho alguma dinâmica nos últimos anos.
No entanto, este setor necessita de melhorar a rentabilidade ao nível da produção, encontrar
alternativas de comercialização que possibilitem o escoamento eficaz do produto, bem como
uma adequada estratégia de comunicação que permita afirmar e valorizar o Shiitake junto dos
consumidores.

Produção e comercialização
A criação de produtos à base de cogumelo Shiitake adaptados às nossas tendências e
expetativas do mercado (e.g. produtos bio e mais saudáveis) poderá ser também uma
excelente forma de valorização da produção regional.
Como foi referido anteriormente, para além da comercialização do cogumelo em fresco, a
forma mais usualmente utilizada, existem outras formas inovadoras de comercialização,
conferindo ao produto um maior valor acrescentado e potencial de entrar em certos nichos
de mercados interessantes: Shiitake desidratado, Shiitake em pó, Extrato de Shiitake, Sopa
de Shiitake, Cerveja de Shiitake e Vinho aromatizado com Shiitake.

Marketing
A fim de concretizar o desígnio de melhorar a comercialização do cogumelo Shiitake em fresco,
o Estado de Utah (E.U.A) definiu estratégias de marketing apropriadas que tinha como um dos
objetivos o aumento do consumo de Shiitake.
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Uma campanha desta natureza no Baixo Tâmega faria bastante sentido, quer direcionada
para restaurantes, quer diretamente para os consumidores, uma vez que ainda existe muito
desconhecimento dos benefícios que os cogumelos, e muito em particular o Shiitake, podem
trazer para a saúde. Esta opção está alinhada com as mais recentes tendências mundiais,
que demonstram que os produtos saudáveis e biológicos irão, claramente, ganhar relevo no
mercado, sendo, por isso, um nicho a explorar.
Neste sentido, a existência de uma só marca com carisma e amplamente divulgada a nível
regional e nacional seria uma possível estratégia de penetração no mercado.
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Organização
Por outro lado, seria interessante a existência de uma estreita cooperação entre os produtores
de Shiitake de forma a construir uma estratégia coletiva de valorização das suas produções.
Existem vários motivos subjacentes a esta opção, nomeadamente a uniformização da produção
e da qualidade do produto final, o aumento da quantidade de produto disponível – o que poderia
permitir a introdução do produto no mercado internacional – e, por último, uma produção mais
constante e uniforme ao longo de todo o ano.
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GASTRONOMIA
Um aspeto inovador neste setor está relacionado com a sofisticação dos sabores do
“antigamente”, aproximando-os das atuais tendências de consumo. Como é amplamente
reconhecido, o Baixo Tâmega tem uma reconhecida tradição gastronómica, a qual pode ser
melhor valorizada e potenciada, representando um fator de diferenciação e inovação no
território.

Tradição gastronómica aliada à inovação
Tomando como exemplo o Restaurante Buke – analisado nos estudos de caso –, a restauração
forte ligação ao território e aos respetivos produtos. Neste sentido, poderiam ser elaboradas
novas ementas a partir dos produtos típicos da região e apresentando uma oferta gastronómica
absolutamente distintiva. No fundo, estimular a inovação dos pratos com base na cozinha
tradicional da região e nos seus produtos endógenos.

Promoção
O programa PORTUGAL SOU EU pode inspirar a criação de um projeto com os mesmos valores
no Baixo Tâmega. A criação de uma marca coletiva, acompanhada de uma forte aposta de
divulgação no território, poderia ajudar, por um lado, a criar uma dinâmica de cooperação entre
a restauração e os produtores locais, e por outro lado, estimular os consumidores da região a

Fonte: Hipersuper (http://www.hipersuper.pt/tag/portugal-sou-eu/)

consumir produtos locais.
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do Baixo Tâmega poderia passar por apresentar um serviço diferenciado e moderno, com uma
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01. INTRODUÇÃO
A Estratégia de Desenvolvimento do Setor Agroalimentar do Baixo Tâmega integra um plano
de ação para o fortalecimento e crescimento dos negócios das empresas do agroalimentar, com
vista a construir uma estratégia de médio e longo prazo que capitalize em desenvolvimento
económico a capacidade de especialização instalada no território – previamente identificada
no Diagnóstico Estratégico efetuado na região do Baixo Tâmega.
Assim, é proposta uma estratégia integrada com um conjunto diversificado de ações que visa
potenciar os pontos fortes e as oportunidades da região no setor agroalimentar, assim como
pretende criar condições contextuais para minimizar os pontos fracos e evitar as ameaças
ou, pelo menos, preparar melhor as empresas para as superar para caso estas se venham a
materializar.
Autores ligados à estratégia e competitividade, como Michael Porter (1990; 2000), Paul
localização geográfica e da cooperação para a competitividade de uma região. Michael Porter
(2000) concretiza a sua perspetiva de promoção da competitividade regional através da
teoria dos clusters, definindo-os como “concentrações geográficas de empresas interligadas,
fornecedores especializados de produtos e serviços, empresas em sectores afins e entidades
que lhe estão associadas – universidades, entidades públicas, associações empresariais – em
áreas específicas que concorrem, mas que também cooperam entre si”. O cluster consiste
na forma de colocar em ação o diamante de competitividade desenvolvido por Porter, o qual
considera que competitividade não é estática, pois ela está relacionada com fatores dinâmicos,
como a capacidade contínua de inovar, mudar e melhorar. A localização é um fator determinante
neste processo, uma vez que a proximidade entre os diferentes participantes de um cluster
contribui para estimular a competitividade e a melhoria contínua. Deste modo, para Porter, é
evidente que um cluster bem desenvolvido produz um ambiente favorável à produtividade,
competitividade e capacidade de inovação dos agentes em que nele operam (Porter, 2000).
Neste sentido, o presente trabalho pretende sustentar o desenvolvimento de um cluster no
setor agroalimentar no Baixo Tâmega, doravante designado Food Cluster Revolution, com
objetivos e estratégias bem definidas assentes na coopetição entre os diversos players, para,
independentemente de competirem entre si, poderem desfrutar do extenso conjunto de
vantagens que a cooperação proporciona, designadamente na partilha de esforços/estratégias
em questões como: entrada em novos mercados; acesso a novos canais de distribuição; difusão
e transferência de tecnologia; complementaridade tecnológica; partilha de riscos; redução
de custos de produção e desenvolvimento; aceleração de introdução de novos produtos; e
ultrapassagem de barreiras legais.
Importa realçar que a presente Estratégia de Desenvolvimento do Setor Agroalimentar do
Baixo Tâmega enquadra-se inteiramente com a estratégia de especialização da Região Norte
(RIS3 do Norte) e com a estratégia nacional de investigação e inovação para uma especialização
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Krugman (1991; 1996) ou Roberto Camagni (2002; 2006), têm estudado as vantagens da
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inteligente (ENEI), contribuindo fortemente para a prossecução dos intentos estratégicos de
desenvolvimento económico e social, quer ao nível regional, quer ao nível nacional.
A presente Estratégia procura tirar partido do potencial associado ao rural, assegurando a
valorização económica de recursos endógenos, através do apoio à inovação e empreendedorismo,
isto é, do incentivo à criação de emprego, bem como de novas empresas e produtos. Considerase, portanto, que existe uma forte contribuição para a concretização da RIS3 Norte, em especial,
no domínio de especialização “Sistemas Agroambientais e Alimentação” pelo facto de se
procurar uma exata articulação entre o enorme potencial agrícola do Baixo Tâmega e a criação
de produtos e serviços transacionáveis de elevado valor acrescentado. Ainda no domínio de
especialização “Sistemas Agroambientais e Alimentação” da RIS3 Norte, é dada atenção às
oportunidades de inovação e valorização dos produtos alimentares, as quais traduzem as
PLANO DE DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGROALIMENTAR

preferências e exigências dos consumidores. Neste sentido, a Estratégia apresentada pretende
espelhar estes desígnios estratégicos, incentivando e capacitando os players para a produção
e comercialização de produtos agroalimentares com estas características no território, os
quais foram estudados e analisados e configuram uma oportunidade de desenvolvimento e
transformação do agroalimentar do Baixo Tâmega.
De igual modo, contribui para um domínio prioritário da ENEI – o agroalimentar –, com
especial destaque para as seguintes áreas de atuação: alimentos saudáveis e sustentáveis;
alimentos seguros e a conservação de alimentos; a biodiversidade; a engenharia alimentar e
tecnologias avançadas; e a utilização sustentável do espaço. Neste sentido, importa realçar
que alguns dos valores subjacentes à presente Estratégia espelham precisamente estas
áreas de atuação, nomeadamente a aposta na qualidade dos produtos e serviços como fator
diferenciador, o incentivo à criatividade e uma postura de melhoria contínua dos produtos e
processos para satisfazer e exceder as expetativas dos stakeholders, bem como a promoção
da sustentabilidade e valorização dos recursos naturais, paisagísticos e histórico-culturais
ímpares do Baixo Tâmega.
Contribui igualmente para a superação dos Desafios Societais do Horizonte 2020,
especificamente o desafio denominado como “segurança alimentar, agricultura e silvicultura
sustentáveis, investigação marinha e marítima e nas águas interiores, e bioeconomia”,
sobretudo nalgumas das suas linhas gerais, designadamente as que se relacionam com a
sustentabilidade e competitividade do agroalimentar.
Acresce que está articulada com o objetivo do PDR 2020 de reafirmação estratégica do setor
agroalimentar, na medida em que contribui para “a reafirmação da importância estratégica
do setor agroalimentar e florestal para a economia nacional, enquanto setor produtor de
bens transacionáveis, sendo dado particular relevo aos instrumentos de política pública
que contribuem de forma determinante para o apoio ao investimento, promovendo a
competitividade e a sustentabilidade do setor agroalimentar e a dinamização do meio rural,
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incentivando-se o empreendedorismo, a renovação das gerações e o melhor posicionamento
no mercado e na cadeia de valor”.
Em suma, a Estratégia de Desenvolvimento do Setor Agroalimentar do Baixo Tâmega
apresenta-se como uma solução integrada que irá funcionar como atrativo ao investimento e
ao aumento dos níveis de competitividade empresarial no agroalimentar e, consequentemente,
se traduzirá em desenvolvimento económico e social do Baixo Tâmega, bem como da região em
que se insere.

estrutura
Com o objetivo de sustentar o desenvolvimento do Food Cluster Revolution é imperativo
agroalimentar do Baixo Tâmega, a qual é projetada para um período temporal de 10 anos,
sendo que, a proposta de plano de ação que se apresenta ao longo deste capítulo corresponde
à sua primeira fase, compreendida entre os anos 2017-2022 (5 anos).
A construção da estratégia de desenvolvimento do Food Cluster Revolution foi baseada
numa lógica de planeamento estratégico e estrutura-se, fundamentalmente, em três níveis,
devidamente ilustrados na figura seguinte.

Na primeira fase da estratégia são definidas a visão, missão e valores, os quais pretendem
evidenciar a ambição e o grande desígnio estratégico para o agroalimentar do Baixo Tâmega:
potenciar o desenvolvimento e crescimento do Food Cluster Revolution.
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A segunda fase é composta pela definição dos eixos de desenvolvimento estratégico, os quais
dizem respeito às grandes áreas de atuação no território, a partir das quais será potenciado
o processo de desenvolvimento do Food Cluster Revolution. Além disso, foram definidos os
objetivos estratégicos norteadores da concretização da visão definida.
Por último, é construído o plano de ação, que define um conjunto de objetivos específicos e de
ações que permitirão operacionalizar os objetivos estratégicos. No âmbito desta estratégia, o
plano de ação está subdividido em duas partes: (1) uma transversal que contém um plano de
ação subdividido por cada eixo estratégico e que visa o desenvolvimento do agroalimentar da
região numa perspetiva global; (2) e outra setorial que reúne um plano de ação tendo em conta
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as especificidades de cada um dos principais subsetores do agroalimentar do Baixo Tâmega.

Visão, Missão e Valores
O Diagnóstico Estratégico realizado possibilitou a identificação de uma vontade coletiva dos
agentes do Baixo Tâmega na construção e concretização de uma estratégia concertada que
promova o desenvolvimento e crescimento do setor agroalimentar de forma a consubstanciar
o elevado potencial de especialização instalada em desenvolvimento económico e social do
território.
É ambição dos players do território desenvolver uma estratégia a médio e longo prazo que
concorra para a competitividade e criação de valor das empresas do setor agroalimentar, a qual
é traduzida na visão estratégica para o horizonte de 2027:
Transformar o setor agroalimentar do Baixo Tâmega, tornando-o num dos mais
competitivos, inovadores e diferenciadores do país, através da criação de um
cluster agroalimentar que agregue os players da região na criação de valor e
conquista de mercados mais dinâmicos.
A missão do Food Cluster Revolution é a seguinte:
O Food Cluster Revolution visa dinamizar e estimular um ambiente favorável à
coopetição entre os seus vários players, que fomente a inovação e melhoria
contínua dos produtos e serviços de modo a posicionar o setor do agroalimentar
do Baixo Tâmega em mercados mais dinâmicos e competitivos.
Os principais valores orientadores de uma dinâmica de desenvolvimento e crescimento do
Food Cluster Revolution são:
• Ambição: apostar continuamente na criação de valor para ser uma referência nacional do
agroalimentar;
• Cooperação: estimular e potenciar a constituição de redes colaborativas entre os players
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do setor e demais stakeholders para rentabilizar recursos e alavancar os resultados;
• Inovação: incentivar a criatividade e uma postura de melhoria contínua dos produtos e
processos para satisfazer e exceder as expetativas dos stakeholders;
• Notoriedade: reforçar a visibilidade do território nacional e internacional do setor
agroalimentar do Baixo Tâmega e do próprio território;
• Qualidade: apostar na qualidade dos produtos e serviços como fator diferenciador;
• Responsabilidade: consubstanciar a capacidade de especialização instalada do
agroalimentar do território em desenvolvimento económico e social;
• Sustentabilidade: incentivar a produção ecologicamente correta, economicamente
viável, socialmente justa, e culturalmente diversa, traduzida na valorização dos recursos
PLANO DE DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGROALIMENTAR

naturais, paisagísticos e histórico-culturais ímpares do Baixo Tâmega.
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EIXOS ESTRATÉGICOS
O processo de auscultação dos agentes do agroalimentar (entrevistas e focus group), o
Diagnóstico Estratégico, as atividades de consultoria às empresas, o Diagnóstico de Inovação,
bem como a reflexão crítica em grupo da equipa do projeto, possibilitou a identificação de um
conjunto de desafios estratégicos considerados prioritários para a concretização do desígnio
de incrementar a competitividade e criação de valor dos players do setor agroalimentar. Deste
modo, foram definidos 5 Eixos Estratégicos que norteiam as intervenções:

Eixo 1 – Capacitação e empreendedorismo
PLANO DE DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGROALIMENTAR

Eixo 2 – Promoção, valorização e atratividade
Eixo 3 – Organização e cooperação
Eixo 4 – Inovação e desenvolvimento
Eixo 5 – Governação, implementação e monitorização
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Eixo 1 – Capacitação e empreendedorismo
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O setor agroalimentar do Baixo Tâmega apresenta, globalmente, uma necessidade de
incrementar as competências dos empresários e dos seus recursos humanos e os níveis de
experimentação e inovação.
Neste sentido, a melhoria e enriquecimento de competências técnicas e empresariais dos
agentes é um fator crítico de sucesso para o desenvolvimento do negócio agroalimentar, na
medida em que é crucial capacitar os agentes do setor a fim de os preparar para enfrentar
situações num mundo em permanente mudança que exige uma contínua melhoria dos
produtos e processos para obter competitividade. Assim, é essencial munir os agentes do setor
de conhecimentos e possibilidades de solucionar problemas, de inovar, de antecipar tendências
e necessidades, de encontrar alternativas, de desenvolver novos produtos e serviços, com o
objetivo de melhorar a sua autonomia e autoconfiança na prossecução do intento de criação
de valor.
O desenvolvimento de competências é possível através de uma maior formação académica
e técnica, tanto em contexto de sala como em contexto prático. Para tal é fundamental
fomentar a melhoria e diversificação da oferta formativa na área do agroalimentar na região,
designadamente ao nível de um curso de Pós-Graduação do domínio do agroalimentar que
aborde áreas como a agricultura biológica, agricultura digital e precisão, inovação, logística,
marketing, entre outras, bem como ao nível cursos de curta duração, conferências e workshops
vocacionados para empresários/empreendedores destinados a complementar a respetiva
experiência profissional e de vida.
Por outro lado, é necessário a criação de condições contextuais para o surgimento e atração de
novos players e projetos de elevado potencial, designadamente através do desenvolvimento
de uma Incubadora Agroalimentar regional (o IET FOOD) - o qual integra um Programa de
tutoria e mentoria aos empresários - , bem como um Banco de Terras regional.
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Eixo 2 – Promoção, valorização e atratividade

necessariamente de passar pela implementação de uma estratégia integrada que agregue e
potencie as iniciativas da CIM do Tâmega e Sousa, Municípios, DOLMEN, IET, CETS e Associações
Empresariais e Setoriais. É fundamental que estas entidades trabalhem em conjunto com
os vários stakeholders – empresários, peritos nacionais e internacionais do setor, canais de
distribuição, universidades, agências regionais e nacionais – no desenvolvimento de um Plano
de Marketing do Agroalimentar que defina a estratégia regional e ações concretas para a
promoção e valorização do agroalimentar, no sentido de maximizar os esforços de marketing
de forma a se obter os melhores resultados para a região, designadamente na diversificação e
consolidação de canais de distribuição e na captação de mercados de alto valor. Este trabalho
coletivo, concertado e contínuo, de comunicação e promoção que será desenvolvido ao longo
dos próximos anos é também crucial para estimular o aparecimento e consolidação de uma
marca coletiva que contribua para fortalecer o reconhecimento nacional e internacional da
qualidade do setor agroalimentar do Baixo Tâmega.
Além disso, é essencial o desenvolvimento de um conjunto diversificado de iniciativas – à
escala nacional e internacional – destinadas a potenciar a valorização e notoriedade do setor
agroalimentar do Baixo Tâmega, nomeadamente a organização de missões empresariais
(nacionais e internacionais), dinamização de press/fam trips, o desenvolvimento de ações de
charme, a estruturação de produtos turísticos baseados no agroalimentar do território (e.g. rota
do enoturismo, rota gastronómica, e rotas associadas ao desporto e aventura e experienciação
dos ciclos produtivos do agroalimentar como é o caso das colheitas).
Neste contexto, é, também, fundamental desenvolver à escala regional uma loja de comércio
online e uma cadeia curta de comercialização com a vocação de fomentar a valorização dos
produtos agroalimentares do Baixo Tâmega.
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Eixo 3 – Organização e cooperação
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Um dos fatores críticos de sucesso para a concretização do desígnio do Food Cluster Revolution
passa pela implementação de uma dinâmica de coopetição entre os players do agroalimentar
do território, que promova a coexistência da competição e da cooperação de forma a resolverem
desafios comuns que só são possíveis de superar atuando de uma forma coletiva e concertada.
A coopetição ajuda também a criar um ambiente proveitoso de estímulo à competição entre o
tecido empresarial do setor que é favorável ao surgimento de novos produtos e à introdução
de inovações nos processos produtivos e comercialização, pois os avanços e sucessos de uns
tendem a impelir os outros a avançar e a inovar.
Neste sentido, é essencial a implementação de uma estratégia de animação constante e
permanente que reúna e mobilize os players das diversas fileiras e subfileiras do agroalimentar
e atividades conexas (e. g. o turismo), através da dinamização de encontros ao longo ano que
promovam a discussão de temas de interesse, no formato de grupos de trabalho temáticos,
mesas redondas, tertúlias, visitas de estudo, entre outros. Estes momentos de partilha de
experiência e discussão construirão pontes de conhecimento e confiança entre os empresários
do agroalimentar, entidades públicas e privadas do território, que darão frutos no caminho para
a construção de relações de cooperação entre negócios e novas atividades complementares.
Este será um caminho que integrará os empresários do agroalimentar e atividades conexas,
bem como a CIM Tâmega e Sousa, DOLMEN, Municípios, CETS, IET, Associações Empresariais e
Setoriais, UTAD e outras entidades do sistema científico e tecnológico nacional, numa estratégia
conjunta em que cada um dos participantes se sinta como parte integrante e responsável pela
concretização da ambição de posicionar o agroalimentar da região uma referência nacional na
criação de valor e inovação.
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Eixo 4 – Inovação e desenvolvimento

integrando as Entidades do território e da região envolvente que podem ajudar a gerar valor,
há condições para que cada agente melhore o seu próprio negócio, seja por querer produzir
o perfil de produto que o mercado valoriza comercialmente, seja por melhoria da segurança
alimentar, seja por integração em modo de produção mais sustentável que gera diferenciação e
valor (e.g. modo de produção biológico e dentro deste a produção biodinâmica), seja por melhor
gestão intrínseca do negócio na recolha e tratamento de dados para controlo de gestão, seja
por exploração de nichos de mercado que criam procura e valor.
Deste modo, é necessário fomentar uma cultura de experimentação para inovação do
agroalimentar, no desenvolvimento de novos produtos e processos, bem como de novos canais
de comercialização e distribuição. Além disso, é importante estimular o desenvolvimento
de conhecimento técnico e científico ajustado às especificidades de cada um dos elos das
principais fileiras e subfileiras existentes do território, de modo a disponibilizar informação aos
players do setor que seja particularmente útil nos processos de tomada de decisão.
Neste sentido, terá de existir um trabalho à escala regional, facilitando a interpenetração e
envolvimento entre os players locais do agroalimentar com entidades do sistema científico
e tecnológico nacional e instituições de ensino e consultoria, especializadas para produzir
e transferir conhecimento para o setor, de forma a incrementar os índices de inovação e
competitividade.
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Eixo 5 – Governação, implementação e monitorização

A implementação da Estratégia de Desenvolvimento do Setor Agroalimentar do Baixo Tâmega,
concretamente a realização do desígnio preconizado pelo Food Cluster Revolution, requer a
coordenação, no tempo e no espaço, das intervenções públicas do território relacionadas com
o agroalimentar, para operacionalizar, de forma adequada, a estratégia integrada definida e
possibilitar um ambiente de intensa interação entre os players.
O modelo de governação idealizado assenta no princípio da liderança colaborativa, baseado
num processo de decisão flexível que possibilite abertura e autonomia a cada player para
desenvolver um papel proactivo, em que pode assumir a liderança em certas iniciativas, de acordo
com as suas competências, experiência e conhecimento. Assim, este modelo exige uma equipa
de gestão disponível a tempo inteiro para dinamizar e coordenar as iniciativas preconizadas no
âmbito da Estratégia, assim como para assegurar o seu processo de monitorização e avaliação.
A equipa deverá ser composta por um coordenador com experiência na dinamização de
projetos de desenvolvimento à escala regional e dois técnicos especializados: um em
marketing territorial e outro no agroalimentar. Esta equipa terá como principais desígnios:
(i) garantir o envolvimento e participação dos players regionais; (ii) estimular o alinhamento
de intervenções em torno da visão e dos eixos e objetivos estratégicos preconizados para o
Food Cluster Revolution; (iii) fomentar e assegurar o envolvimento em redes e projetos de
cooperação nacionais e internacionais relevantes do domínio agroalimentar.
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EIXOS ESTRATÉGICOS
Neste sentido, considera-se que a Estratégia de Desenvolvimento do Setor Agroalimentar do
Baixo Tâmega deve prosseguir os seguintes objetivos estratégicos:

OE1: Melhorar e enriquecer as competências técnicas e empresariais dos
players do setor agroalimentar;
OE2: Contribuir para o desenvolvimento de um ambiente favorável à atração
de investimento e empreendedorismo de base rural, que induza o crescimento
PLANO DE DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGROALIMENTAR

de novas empresas do setor agroalimentar com potencial significativo para a
criação de riqueza e emprego;
OE3: Reforçar a visibilidade e notoriedade nacional e internacional das
características diferenciadoras e qualidade dos produtos e serviços do setor
agroalimentar do Baixo Tâmega;
OE4: Fomentar uma cultura de coopetição para promover o desenvolvimento
de uma rede local que integre os players do setor agroalimentar e atividades
conexas;

OE5: Estimular a inovação e melhoria contínua das atividades do setor
agroalimentar;

OE6: Desenvolver um quadro institucional que corporize a governação,
implementação e monitorização do Food Cluster Revolution.
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AÇÃO
O plano de ação tem a ambição de traduzir a visão, missão e objetivos estratégicos em ações
que permitirão implementar o Food Cluster Revolution. As ações pretendem ir ao encontro
de objetivos específicos, os quais são determinantes na operacionalização da estratégia de
desenvolvimento do agroalimentar do Baixo Tâmega, representando o elo de ligação entre as
ações e os objetivos estratégicos.
Esta secção visa, assim, operacionalizar a estratégia de desenvolvimento do setor agroalimentar
do Baixo Tâmega, que se divide em duas partes.
A primeira evidencia o plano de ação transversal composto por um conjunto organizado e
integrado de ações com objetivos específicos, que se subdivide por cada eixo estratégico e que
visa promover o desenvolvimento e crescimento do agroalimentar da região numa perspetiva
global.

organizado em 7 subsetores, agrupados de acordo com as suas similitudes e caraterísticas:
Vinho; Mel e Compotas; Frutas; Padaria e Doçaria; Hortícolas; Carnes Frescas e Transformados;
e Gastronomia. O plano de ação setorial expõe um conjunto de ações que procuram concretizar
os objetivos específicos relativos a cada um dos setores com maior relevância no contexto do
agroalimentar do Baixo Tâmega.

PLANO DE AÇÃO TRANSVERSAL
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Por outro lado, numa segunda parte, é apresentado o plano de ação setorial que está
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PLANO DE AÇÃO TRANSVERSAL
Eixo 1 – Capacitação e empreendedorismo
OBJETIVOS
OE1: Melhorar e enriquecer as competências técnicas e empresariais dos players do
setor agroalimentar
Objetivos
estratégicos

OE2: Contribuir para o desenvolvimento de um ambiente favorável à atração de
investimento e empreendedorismo de base rural, que induza o crescimento de
novas empresas sustentáveis do setor agroalimentar com potencial significativo

PLANO DE DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGROALIMENTAR

para a criação de riqueza e emprego
Objetivos
específicos

Melhorar as competências através de formação académica, profissional e técnica
dos players do agroalimentar do Baixo Tâmega
Contribuir para a consolidação e crescimento das empresas do agroalimentar
Estimular a criação e sustentabilidade de novos negócios do agroalimentar com
potencial de criação de valor e emprego

AÇÕES
Designação

Estimativa
orçamental
(c/IVA)

Descrição
Consiste

numa

dedicada

ao

incubadora/academia

agroalimentar,

que

visa

exclusivamente
constituir

um

complemento ao Instituto Empresarial do Tâmega (IET). O IET
Food terá uma dupla componente: (1) incubadora destinada
a estimular o empreendedorismo no agroalimentar, que
prestará para além dos serviços básicos, um programa de
Criar o IET FOOD

capacitação especializado aos empreendedores incubados e
empresários do setor, direcionado a fortalecer e concretizar

138 891,60 €

a ideia de negócio (e.g. mentoria, elaboração do plano de
negócio, programa de formação, apoio na implantação e
crescimento do negócio); (2) academia que acolherá as
iniciativas de capacitação/formação destinadas a melhorar
competências técnicas e empresariais do players do
agroalimentar.
Criar uma Banco de Terras Regional à escala da NUT III Criar um Banco de

Tâmega e Sousa para possibilitar a quem quer implantar ou

Terras Regional

aumentar o seu negócio agrícola, tenha à sua disposição terra
para o implantar.
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Promover cursos técnicos de curta duração (2 por ano) nos vários
Promover cursos
técnicos de
curta duração

âmbitos de atuação da atividade agroalimentar: inglês, relações
públicas e atendimento ao público, contabilidade, gestão, técnicas
produtivas, marketing, distribuição, TICE, inovação, agricultura

31 980,00 €

biológica, agricultura de precisão e digital, rotulagem, HACCP,
entre outros.

Realizar
conferências e
workshops

Realização de conferências internacionais (uma por ano) e
workshops (2 por ano) destinados a promover momentos de
discussão e reflexão coletiva de assuntos de especial relevância

85 977,00 €

do agroalimentar do território.
Criar uma Pós-graduação do domínio do agroalimentar na região,

graduação do

em regime pós-laboral, com um plano curricular diversificado

domínio do

e atualizado que integre áreas como a agricultura biológica,

agroalimentar

agricultura digital e precisão, inovação, logística, marketing, etc.

45 141,00 €
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Criar Pós-
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Eixo 2 - Promoção, valorização e atratividade
OBJETIVOS
OE2: Contribuir para o desenvolvimento de um ambiente favorável à atração de
investimento e empreendedorismo de base rural, que induza o crescimento de
Objetivos
estratégicos

novas empresas do setor agroalimentar com potencial significativo para a criação de
riqueza e emprego
OE3: Reforçar a visibilidade e notoriedade nacional e internacional das características
diferenciadoras e qualidade dos produtos e serviços do setor agroalimentar do Baixo
Tâmega

PLANO DE DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGROALIMENTAR

Objetivos
específicos

Promover os produtos e empresas do agroalimentar da região de forma integrada
Valorizar os produtos agroalimentares da região em articulação com o setor turístico
Potenciar a atratividade do setor agroalimentar e da região para o desenvolvimento
de novos investimentos

AÇÕES
Designação
Criar plano de
marketing do
agroalimentar

Descrição

Elaborar um Plano de Marketing para definição da estratégia
de promoção e valorização do Food Cluster Revolution.

Organizar missões

Conforme Plano de Marketing: promover a realização de

empresariais

missões empresariais nacionais e internacionais para dar a

nacionais e

conhecer os principais players e produtos do Food Cluster

internacionais

Revolution.

Estimativa
orçamental
(c/IVA)
55 165,50 €

55 408,00 €

Conforme Plano de Marketing: desenvolver um programa de
Organizar
press/fam trips

press/fam trips (anualmente) com opinion makers nacionais
e internacionais, destinado a dar a conhecer os produtos e

129 600,00 €

empresas do agroalimentar em articulação com os ativos
turísticos da região.

Desenvolver ações
de charme
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Conforme Plano de Marketing: desenvolver um conjunto de
ações de charme para promover o Food Cluster Revolution e
estimular a interação com os consumidores.

75 645,00 €
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Estruturar

Estruturação de produtos turísticos baseados nos produtos do

produtos

agroalimentar da região, designadamente rotas temáticas como

turísticos

a rota do enoturismo, rota gastronómica, e rotas associadas ao

baseados no

desporto e aventura e à experienciação dos ciclos produtivos

agroalimentar

(e.g. colheitas).

Criar uma Loja de

Desenvolver uma Cadeia Curta de Comercialização e Loja de

Comércio Online

Comércio Online à escala regional, corporizada se possível na

e Cadeia Curta de

DOLMEN (que já tem uma rede de lojas físicas), que assegure

Comercialização

a comercialização verticalizada dos produtos do agroalimentar

regional

da região.

268 509,00 €

221 707,50 €
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Eixo 3 – Organização e cooperação
OBJETIVOS
Objetivos
estratégicos
Objetivos
específicos

OE4: Fomentar uma cultura de coopetição para promover o desenvolvimento de uma
rede local que integre os players do setor agroalimentar e atividades conexas
Promover a cooperação intra e intersectorial no território
Potenciar o desenvolvimento de uma rede colaborativa entre os players para
obtenção de benefícios de economias de escala
Estimular a aprendizagem organizacional através da partilha e transferência de

PLANO DE DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGROALIMENTAR

conhecimento entre os players

AÇÕES
Designação

Descrição

Organizar eventos

Organizar de forma regular eventos (4 por ano) que

que promovam a

proporcionem momentos de interação entre os empresários

interação entre em-

do setor, nomeadamente, mesas redondas, tertúlias, visitas

presários do setor

de estudo, bootcamps, etc.

Estimativa
orçamental
(c/IVA)

87 330,00 €

Serão
Criar grupos de trabalho temáticos com empresários e outros

dinamizados

Criar grupos de tra-

agentes para através de reuniões trimestrais, discutirem

pela equipa

balho temáticos

e refletirem ideias que possam potenciar a melhoria da

técnica do

atividade,

Food Cluster
Revolution
Serão

A criação do Clube de Pensadores tem o objetivo de reunir
Criar Clube de Pen-

personalidades distintas no âmbito do agroalimentar do

sadores do Agroali-

Baixo Tâmega. As reuniões do clube de pensadores terão

mentar do Baixo

uma periodicidade semestral e permitirão refletir acerca do

Tâmega

agroalimentar da região, gerando discussão e promovendo
massa crítica nos participantes.

dinamizados
pela equipa
técnica do
Food Cluster
Revolution em
articulação com
outros agentes
parceiros
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Eixo 4 – Inovação e desenvolvimento
OBJETIVOS
OE1: Melhorar e enriquecer as competências técnicas e empresariais dos players do

Objetivos
estratégicos

setor agroalimentar

Objetivos
específicos

Aumentar os níveis de experimentação e inovação

OE5: Estimular a inovação e melhoria contínua das atividades do setor agroalimentar

Estimular o desenvolvimento de produtos diferenciadores orientados para nichos de
mercado
Desenvolver a melhoria contínua dos processos desde a produção à comercialização

AÇÕES
Designação

Descrição

Estimativa
orçamental
(c/IVA)

Realizar visitas técnicas ao exterior para a recolha de boas
Recolha de boas
práticas nacionais e
internacionais

práticas nacionais (duas por ano) e internacionais (uma por
ano) passíveis de replicação no setor (organização, produção,
comercialização, distribuição, inovação, etc.), bem como

75 680,00 €

o desenvolvimento de relatório anual de inovação e boas
práticas no setor agroalimentar.

Organizar sessões
de disseminação das

Organizar sessões para a disseminação das boas práticas

boas práticas junto

produtivas e comerciais junto do tecido empresarial do setor

do tecido empresa-

agroalimentar de modo a fomentar a sua transferência.

3 075,00 €

rial do setor
Organizar sessões

Organizar, em parceria com as entidades do sistema

de demonstração de

científico e tecnológico, sessões de demonstração de

protótipos, técnicas

protótipos, técnicas inovadoras e de tecnologia avançada

inovadoras e de

no processo produtivo com o objetivo de incrementar a

tecnologia avançada

adoção de métodos e técnicas inovadoras, que resultem no

no processo

desenvolvimento de produtos e serviços de elevado valor

produtivo

acrescentado.

Criar uma plataforma
eletrónica que corporize uma bolsa de
trabalho temporário/
sazonal regional

10 332,00 €

Criar uma plataforma eletrónica que corporize uma bolsa de
trabalho temporário/sazonal na região, de modo a colmatar a
falta de mão-de-obra verificada em determinados períodos

52 890,00 €

críticos das produções agrícolas.
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Fomentar a transferência de conhecimento científico e técnico para o setor
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Eixo 5 – Governação, implementação e monitorização
OBJETIVOS

Objetivos
estratégicos

OE6: Desenvolver um quadro institucional que corporize a governação,

Objetivos
específicos

Garantir o alinhamento das iniciativas da região relacionadas com domínio do

implementação e monitorização Food Cluster Revolution

agroalimentar
Comunicar os objetivos do Food Cluster Revolution junto do tecido empresarial para
assegurar o seu envolvimento na concretização do seu desígnio estratégico

PLANO DE DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGROALIMENTAR

Reforçar a identidade e visibilidade do Food Cluster Revolution
Procurar permanentemente novas formas de incrementar os níveis de inovação e
cooperação

AÇÕES
Designação

Descrição

Estimativa
orçamental
(c/IVA)

Criar a Estrutura de Missão para o Food Cluster Revolution,
constituída pelos principais players do agroalimentar da
Constituir a

região. No âmbito da Estrutura de Missão deverá ser criada

Estrutura de Missão

uma Comissão Executiva destinada a corporizar e concretizar

para o Food Cluster

a estratégia delineada para o setor agroalimentar da região,

Revolution

terá na parte operacional uma equipa técnica dedicada em

501 243,75 €

regime de exclusividade (um coordenador e dois técnicos
especializados).
Criar e gerir

Desenvolver as plataformas de comunicação do Food Cluster

plataformas de

Revolution (e.g. Website, Facebook, Linkedin) destinadas a

comunicação do

comunicar permanentemente as suas iniciativas e os seus

Food Cluster

objetivos, sendo que a sua gestão será assegurada pela

Revolution

equipa técnica.

Auditoria e Análise
de Impacto
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10 147, 50 €

Desenvolvimento de auditoria e análise à implementação do
Food Cluster Revolution, o qual deverá ser realizado por uma
entidade independente e externa ao projeto.

61 500,00 €
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Síntese do Investimento – Plano de Ação Transversal

Total
C/Iva

2018
C/ Iva

2019
C/ Iva

2020
C/ Iva

2021
C/ Iva

2022
C/ Iva

EIXO 1

331 520,00

407 769,60

142 532,40

52 275,00

57 143,75

57 143,75

57 143,75

EIXO 2

669 760,00

806 035,00

365 042,60

105 635,60

105 635,60

105 635,60

105 635,60

EIXO 3

71 000,00

87 330,00

17 466,00

17 466,00

17 466,00

17 466,00

17 466,00

EIXO 4

124 980,00

141 977,00

30 117,40

27 964,90

27 964,90

27 964,90

27 964,90

EIXO 5

558 631,25

572 891,25

126 386,25

111 626,25

111 626,25

111 626,25

111626,25

1 755 891,25

2 016 002,85

681 544,65

314 967,75

319 836,50

319 836,50

319 836,50
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TOTAL

EIXOS

INVESTIMENTO (€)
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PLANO DE AÇÃO SETORIAL
VINHO
objetivos
Objetivos
específicos

Estimular a produção, valorização e promoção das castas avesso e azal na região
Incentivar a utilização de técnicas mais ajustadas para incremento da qualidade ao
nível da vinha e da adega
Fomentar a criação de vinhos com características únicas e diferenciadoras no

PLANO DE DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGROALIMENTAR

mercado
AÇÕES
Ação

Descrição

Elaborar modelo

Elaborar um modelo técnico-económico para a produção

técnico-económico para a

de Vinho Verde das castas avesso e azal que permita aos

produção de Vinho Verde

potenciais produtores entenderem o investimento e a

de casta avesso e azal

respetiva rentabilidade.

Estimativa
orçamental
(c/IVA)

40 282,50 €

Realizar sessões de
divulgação do modelo

A realização de 4 sessões visa comunicar e promover o

técnico-económico para a

modelo técnico-económico junto do maior número de

produção de Vinho Verde

potenciais interessados.

2 902,80 €

de casta avesso e azal
Promover as caraterísticas, benefícios e vantagens
Definir e implementar

competitivas do Vinho Verde das castas avesso e azal

uma estratégia de promo-

junto dos opinion makers, produtores e consumidores,

ção do Vinho Verde das

com base numa estratégia de marketing e comunicação,

castas avesso e azal

roadshows promocionais nos principais centros urbanos

276 996,00 €

portugueses e campanha de promoção digital.
As visitas de estudo e demais ações de capacitação e
Realizar visitas de estudo

demonstração de boas práticas visam incentivar a adoção

e ações de capacitação

de técnicas produtivas que se traduzam na melhoria da

e demonstração de boas

rentabilidade das produções (e.g. sistema de “parede”,

práticas

monitorização das vinhas através de equipamentos

7 687,50 €

tecnológicos).
Organizar encontros
anuais de produtores com
entrega de prémios aos
melhores produtores
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A organização de encontros anuais de produtores
com entrega de prémios para reconhecer o mérito
produtivo no subsetor do vinho e estimular o contacto
entre produtores (podendo potenciar futuras ações de
cooperação empresarial).

16 912,50 €
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MEL E COMPOTAS
objetivos
Objetivos
específicos

Potenciar o aumento do número de colmeias e respetiva produção de mel
Incentivar a valorização dos vários produtos da apicultura
Estimular a profissionalização da apicultura
Fomentar a produção de compotas com características únicas e diferenciadoras

Ação

Estimativa
orçamental
(c/IVA)

Descrição

Elaborar um modelo

Elaborar um modelo técnico-económico para a apicultura da

técnico-económico

região que auxilie os apicultores a perceber quais as melhores

para a apicultura da

práticas e técnicas produtivas que lhes permitam obter uma

região

maior rentabilidade nas suas produções.

38 745,00 €

Realizar sessões de
divulgação do modelo

A realização das sessões visa comunicar e promover o modelo

técnico-económico

técnico-económico junto do maior número de potenciais

para a apicultura da

interessados.

2 902,80 €

região
As visitas de estudo e ações de capacitação (uma ação
Realizar visitas de

por ano) junto dos apicultores da região permitirá aos

estudo e ações de

apicultores

capacitação e

técnicas inovadoras que podem ser adotadas no território

compreender

mais

aprofundadamente

as

demonstração de boas (e.g. sensores e plataformas eletrónicas para monitorização
práticas para a fileira

das condições das colmeias, que permitirão obter um maior

apícola

controlo das pragas, melhor gestão da alimentação e uma

7 687,50 €

maior rentabilidade na produção de mel).
As visitas de estudo e ações de capacitação (uma ação por ano)
Realizar visitas de
estudo e ações de
capacitação e
demonstração de boas
práticas para a
atividade da produção
de doces e compotas

junto dos produtores de doces e compotas da região permitirá
aos produtores compreender mais aprofundadamente as
técnicas inovadoras que podem ser adotadas, bem como
apresentar as oportunidades existentes no mercado, com
destaque para as compotas com características positivas para

7 687,50 €

a saúde (sem açúcar ou baixo teor de açúcar), BIO (com fruta
biológica), bem como compotas produzidas com matériasprimas resultantes de frutas de variedades autóctones,
designadamente as maçãs de Basto ou os citrinos da Pala.
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AÇÕES

PARTE iii – ESTRATÉGIA DE DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGROALIMENTAR DO BAIXO TÂMEGA

BAIXO TÂMEGA

03. PLANO DE AÇÃO
FRUTAS
objetivos
Objetivos
específicos

Fomentar a promoção, valorização e comercialização dos frutos da região numa
perspetiva de ligação ao território
Estimular o cultivo de variedades autóctones
Incentivar a utilização de técnicas mais ajustadas para o incremento da qualidade e
produtividade frutícola
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Potenciar a fruticultura em Modo de Produção Biológico (MPB)

AÇÕES
Ação

Descrição

Estimativa
orçamental
(c/IVA)

Pretende construir uma estratégia que permita casar a
comercialização com a produção de citrinos, kiwi, pequenos
frutos, castanha, nozes, maças de variedades autóctones,
Elaborar Plano
Estratégico para a
Fruticultura do Baixo
Tâmega

entre outros. Deste modo, proceder-se-á ao levantamento
das aptidões de solos e climas regionais e das variedades
frutícolas endógenas da região, bem como à realização de

54 858,00 €

estudos técnico-económicos que demonstrem o potencial do
negócio e os canais da comercialização das produções através
da identificação junto dos comercializadores nacionais e
internacionais as espécies e variedades de fruta e as suas
características de qualidade mais valorizadas no mercado.

As 4 sessões de divulgação previstas visam encontrar
Realizar sessões de

tomadores comerciais que aceitem valorizar as frutas dos

divulgação do Plano

produtores da região, proceder à divulgação, comunicação

Estratégico para a

dos modelos técnico-económicos em cada uma das diversas

Fruticultura do Baixo

atividades frutícolas, assim como apoiar os produtores e

Tâmega

comercializadores a trabalharem como OP ou com modelo
contratual equilibrado entre as partes.
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03 PLANO DE AÇÃO
CARNES FRESCAS E TRANSFORMADOS
objetivos
Objetivos
específicos

Promover e valorizar comercialmente a produção animal do território
Estimular a produção de fumeiro que assegure a qualidade e tipicidade dos produtos
Preservar e valorizar as raças autóctones

AÇÕES

Elaborar um modelo técnicoeconómico para a produção de
suínos de raça bísara ou cruzado,
em modo de produção extensivo
Realizar sessões de divulgação
do modelo técnico-económico de
produção de suínos de raça bísara
em modo de produção extensivo

Descrição

Permitirá aos potenciais investidores perceber as
condições e investimentos necessários para que

A realização das sessões visa comunicar e
promover o modelo técnico-económico junto do

económico para a produção de

as condições e investimentos necessários para

bovinos de raças autóctones

que a atividade se desenvolva e torne rentável

da produção de bovinos de raças
autóctones

2 902,80 €

maior número de potenciais interessados.
Possibilitará aos potenciais investidores perceber

do modelo técnico-económico

25 215,00 €

a atividade se desenvolva com sustentabilidade.

Elaborar um modelo técnico-

Realizar sessões de divulgação

Estimativa
orçamental
(c/IVA)

25 215,00 €

A realização das sessões visa comunicar e
promover o modelo técnico-económico junto do

2 902,80 €

maior número de potenciais interessados.

Elaborar um modelo técnico-

Permitirá aos potenciais investidores perceber as

económico para a produção de

condições e investimentos necessários para que

ovinos e caprinos

a atividade se desenvolva com sustentabilidade.

Realizar sessões de divulgação

A realização das sessões visa comunicar e

do modelo técnico-económico da

promover o modelo técnico-económico junto do

produção de ovinos e caprinos

maior número de potenciais interessados.

Elaborar um modelo técnico-

Possibilitará aos potenciais investidores perceber

económico para a produção de

as condições e investimentos necessários para

fumeiro regional

que a atividade se desenvolva e torne rentável

Realizar sessões de divulgação

A realização das sessões visa comunicar e

do modelo técnico-económico da

promover o modelo técnico-económico junto do

produção de fumeiro regional

maior número de potenciais interessados.

25 215,00 €

2 902,80 €

25 215,00

2 902,80 €
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Ação
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03. PLANO DE AÇÃO
PADARIA E DOÇARIA
objetivos
Objetivos
específicos

Estimular a valorização e comercialização da doçaria tradicional da região
Fomentar a produção de pães e doces com características únicas e diferenciadoras
no mercado
Incentivar a produção de milho de variedades regionais para a fabrico de pão
tradicional
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AÇÕES
Ação

Definir estratégia de
promoção e valorização dos doces e pães
tradicionais da região

Descrição

Estimativa
orçamental
(c/IVA)

Construir uma estratégia de promoção e valorização dos
doces e pães tradicionais da região com maior potencial

57 195,00 €

comercial através da sua certificação.

Organizar sessões
de esclarecimento e

Organização de 8 sessões de capacitação dos empresários e

capacitação dos

artesãos para a implementação dos cadernos de encargos da

empresários e

certificação e qualidade dos produtos regionais.

10 036,80 €

artesãos
Elaborar o modelo

Desenvolver o modelo técnico-económico (juntar a procura e

técnico-económico

oferta) para estimular agricultores da região a produzir milho

para a produção de

de variedades autóctones com objetivo de obter matéria-

milho de variedades

prima para produzir, entre outros, a broa de milho tradicional

autóctones

de forma típica.

21 832,50 €

Realizar sessões de
divulgação do modelo
técnico-económico

A realização das sessões visa disseminar o modelo técnico-

para a produção de

económico junto do maior número de potenciais interessados.

milho de variedades
autóctones
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03 PLANO DE AÇÃO
HORTÍCOLAS
objetivos
Objetivos
específicos

Fomentar o cultivo de hortícolas com características diferenciadoras
Potenciar a produção e comercialização do cogumelo Shiitake
Estimular a adoção de boas práticas na produção de hortícolas

AÇÕES

Realizar visitas de
estudo e ações de
capacitação e demonstração de boas
práticas para a fileira
dos hortícolas

Elaborar modelo
técnico-económico
para a produção do
cogumelo Shiitake

Descrição

Estimativa
orçamental
(c/IVA)

Esta ação permitirá apresentar aos produtores de hortícolas
as oportunidades existentes no mercado para o cultivo
de hortícolas (e.g. biológicos e/ou gourmet), bem como

15 375,00 €

promoverá oportunidades de capacitação e demonstração
de boas práticas.

Elaborar um documento que identifique as principais práticas
culturais na produção de cogumelo Shiitake que se traduzem
em melhores opções de viabilidade e sustentabilidade

31 980,00€

económica e financeira da atividade, assim como acesso aos
mercados de melhor valorização.

Realizar sessões de
divulgação do modelo
técnico-económico
para a produção do

A realização das sessões visa disseminar o modelo técnicoeconómico junto do maior número de potenciais interessados.

2 902,80 €

cogumelo Shiitake
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03. PLANO DE AÇÃO
GASTRONOMIA
objetivos
Objetivos
específicos

Promover a gastronomia da região assente numa dimensão turística e de ligação ao
agroalimentar do território
Estimular a melhoria da oferta gastronómica da região
Incentivar a incorporação dos produtos agroalimentares da região na oferta
gastronómica regional

PLANO DE DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGROALIMENTAR

AÇÕES
Ação

Estimativa
orçamental
(c/IVA)

Descrição

Desenvolver a Semana Gastronómica do Baixo Tâmega
(anual) que decorrerá em simultâneo nos seus principais
restaurantes e que pretende promover uma oferta
gastronómica

diferenciada

e

baseada

nos

produtos

Criar a Semana

agroalimentares locais, de modo a posicionar e consolidar

Gastronómica

o território como um destino de especial interesse para o

do Baixo Tâmega

turismo gastronómico. A ação pretende valorizar e promover
a gastronomia da região com uma forte ligação emocional e
sensorial ao território e aos seus produtos agroalimentares,
assim como constituir uma excelente montra para a promoção
e valorização dos produtos agroalimentares regionais.
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03 PLANO DE AÇÃO
Síntese do Investimento – Plano de Ação setorial
INVESTIMENTO (€)
EIXOS

Vinho

Total
S/ Iva

Total
C/Iva

2018
C/ Iva

2019
C/ Iva

2020
C/ Iva

2021
C/ Iva

2022
C/ Iva

280 310,00

344 781,30

122 938,50

57 637,80

54 735,00

54 735,00

54 735,00

46 360,00

57 022,80

43 050,00

4 747,80

3 075,00

3 075,00

3 075,00

46 960,00

57 760,80

48 400,50

2 902,80

0,00

0,00

0,00

91 440,00

112 471,20

112 471,20

0,00

0,00

0,00

0,00

74 770,00

91 967,10

68 646,30

13 357,80

3 321,00

3 321,00

3 321,00

40 860,00

50 257,80

37 957,80

3 075,00

3 075,00

3 075,00

3 075,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

580 700,00

714 261,00

433 464,30

81 721,20

64 206,00

64 206,00

64 206,00

Mel e
Compo-

Frutas

Carnes
Frescas e
Transformados
Padaria e
Doçaria

Hortícolas

Gastronomia

TOTAL
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MODELO DE
EE
MONITORIZAÇÃO
04.
04 MODELO
DEGOVERNAÇÃO
GOVERNAÇÃO
MONITORIZAÇÃO
A concretização do desígnio estratégico do Food Cluster Revolution exige o estabelecimento
de um quadro institucional que sustente a sua governação e monitorização.

Modelo de Governação
O exaustivo trabalho de diagnóstico permitiu identificar a débil cooperação entre os agentes
do território, assim como as dificuldades inerentes ao nível da inovação e conhecimento do
processo produtivo e comercial da maioria das empresas. Deste modo, é crucial o aparecimento
de uma estrutura institucional que suporte e dinamize o crescimento e desenvolvimento do
setor agroalimentar na região e que permita, por um lado, enfrentar os desafios encontrados
alargado – nacional e internacional –, sendo capaz de interpretar as novas tendências no setor
agroalimentar, quer ao nível da produção, quer ao nível do consumo.
Pretende-se que o modelo de governação obedeça a uma lógica de interação entre agentes
e entidades, potenciando a participação, diálogo e partilha entre os vários elementos,
características que se revelam fundamentais para a acumulação de uma confiança mútua
que permita o desenvolvimento de estratégias, projetos e ações coletivas que fomentem o
desenvolvimento do agroalimentar, capaz de contribuir para o desenvolvimento económico e
social da região.
Neste sentido e por forma a facilitar a governação e operacionalização da estratégia
preconizada deverá ser criada uma nova estrutura designada “Estrutura de Missão para o Food
Cluster Revolution”, que consistirá num consórcio de base regional, composto por empresas,
Municípios, CIM do Tâmega e Sousa, DOLMEN, IET, CETS, Associações Empresariais e Setoriais,
instituições de ensino e de I&DT, agências de desenvolvimento regional e local e outras
entidades com um papel relevante no setor agroalimentar.
A Associação Empresarial de Amarante deverá ser a “Entidade Líder do Consórcio” ou uma
outra “Entidade Regional” que esta entenda como mais eficaz para o efeito, uma vez que foi a
entidade que liderou o processo de construção de uma estratégia regional de desenvolvimento
do setor agroalimentar. Esta entidade possuirá funções deliberativas e de coordenação global
das atividades, sendo que as suas decisões deverão garantir o alinhamento dos interesses de
todas as entidades públicas e privadas envolvidas na execução da presente estratégia, pelo
que todas as deliberações serão efetuadas de forma concertada e integradora, tendo em
consideração os contributos dos restantes representantes do Consórcio.
A Estrutura de Missão para o Food Cluster Revolution deverá ter a seguinte organização e
distribuição de responsabilidades e competências:
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regionalmente no setor, e, por outro, adaptar o setor a um contexto competitivo mais
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04. MODELO DE GOVERNAÇÃO E MONITORIZAÇÃO

Figura 23 | Modelo de Governação
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04 MODELO DE GOVERNAÇÃO E MONITORIZAÇÃO
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Figura 24 | Modelo de Composição e Funcionamento

O Conselho Executivo terá sob tutela a Estrutura Técnica e de Coordenação, que será composta
por um coordenador e dois técnicos, cujas competências estão refletidas na figura 25.
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04. MODELO DE GOVERNAÇÃO E MONITORIZAÇÃO

Figura 25 | Modelo de Competências da Estrutura Técnica e de Coordenação do Conselho Executivo

Considerando que a implementação da Estratégia e do seu Plano de Ação produzirá fortes
externalidades positivas no desenvolvimento económico e social região, é expectável que os
players regionais integrem o consórcio da Estrutura de Missão para o Food Cluster Revolution.
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04 MODELO DE GOVERNAÇÃO E MONITORIZAÇÃO

Neste sentido, a sustentabilidade da Estrutura de Missão será assegurada pelo financiamento
das entidades integrantes e pela procura de fontes de financiamento que lhe permitam
alcançar autonomia financeira. Entre as várias possibilidades de financiamento, a Estrutura
de Missão poderá trabalhar no sentido de obter apoio do COMPETE 2020 e do NORTE 2020,
no âmbito do SIAC (Sistema de Apoio a Acções Colectivas), bem como de outros programas
de incentivo comunitário e/ou europeu (e.g. PDR 2020, Programas Interreg como o Europe,
Sudoe e POCTEP). O apoio financeiro através destes instrumentos será fundamental para o
desenvolvimento de projetos que impulsionem a transformação do setor agroalimentar do
Baixo Tâmega, potenciando uma cultura de cooperação entre os agentes do território e a
afirmação do território do Baixo Tâmega enquanto um verdadeiro cluster agroalimentar.
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Figura 26 | Modelo de Financiamento
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04. MODELO DE GOVERNAÇÃO E MONITORIZAÇÃO
Modelo de Monitorização
Os mecanismos de acompanhamento, monitorização e de autoavaliação previstos passam por:
1) Reuniões mensais do Conselho Executivo;
2) Reuniões semestrais do Conselho Geral e do Conselho científico.
Está ainda prevista a elaboração de relatórios trimestrais de execução física e financeira,
os quais serão analisados em sede das reuniões do conselho executivo e a elaboração de
relatórios semestrais de execução física e financeira, os quais serão remetidos para análise e
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parecer do Conselho Geral e do Conselho Científico.
A Estrutura de Missão para o Food Cluster Revolution beneficiará ainda de um conjunto de
serviços de suporte, tais como serviços de contabilidade, apoio administrativo e serviços
jurídicos de que o líder do consórcio (Associação Empresarial de Amarante) já dispõe.
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RESULTADO
E REALIZAÇÃO
05. INDICADORES
INDICADORESDE
DE
RESULTADO
E REALIZAÇÃO
Com o objetivo de percecionar o impacto das ações desenvolvidas, importa monitorizar e
avaliar o Plano de Ação da Estratégia de Desenvolvimento do Setor Agroalimentar do Baixo
Tâmega através de critérios que permitem compreender em que medida as metas do projeto
foram alcançadas.

pelo Plano de Ação Transversal e pelo Plano de Acão Setorial.

219

PLANO DE DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGROALIMENTAR

Para esse efeito, foram definidos indicadores de resultado e realização a alcançar até 2022
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05. INDICADORES DE RESULTADO E REALIZAÇÃO
Indicadores de Realização
Plano de Ação Transversal

Unidade

Valor de
referência
em 2022

Cursos técnicos de curta duração

Nº

10

Workshops

Nº

10

Conferências

Nº

5

Pós-graduação do domínio do agroalimentar

Nº

1

Banco de Terras Regional

Nº

1

Incubadora do domínio do agroalimentar

Nº

1

Programa de tutoria e mentoria de empresários

Nº

1

Plano de marketing regional do agroalimentar

Nº

1

Missões empresariais nacionais e internacionais

Nº

8

Eixo

PLANO DE DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGROALIMENTAR

Eixo1:
Capacitação e empreendedorismo

Eixo 2:
Promoção, valorização e atratividade

Eixo 3:
Organização e
cooperação

Eixo 4:
Inovação e desenvolvimento

Eixo 5:
Governação,
implementação e
monitorização
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Indicador de realização

Press/Fam trips

Nº

5

Ações de charme

Nº

5

Rotas turísticas

Nº

3

Loja de comércio online

Nº

1

Cadeia curta de comercialização

Nº

1

Ações de estímulo à cooperação entre empresários (e.g.
mesas redondas, visitas de estudo, tertúlias, bootcamps)

Nº

20

Grupos de trabalho temáticos

Nº

8

Clube de pensadores do agroalimentar

Nº

1

Relatório de inovação e boas práticas nacionais e
internacionais do agroalimentar

Nº

5

Visitas técnicas para a recolha de boas práticas nacionais
e internacionais

Nº

15

Sessões de disseminação de boas práticas nacionais e
internacionais

Nº

20

Bolsa de trabalho temporário/sazonal regional

Nº

1

Sessões de demostração de protótipos, técnicas
inovadoras e tecnologia avançada no processo produtivo

Nº

5

Website, Facebook e LinkedIn do Food Cluster Revolution

Nº

3

Relatório anual de execução

Nº

5
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05. INDICADORES DE RESULTADO E REALIZAÇÃO
Plano de Ação Setorial

Subsetor

Vinho

Frutas

Unidade

Valor de
referência
em 2022

Modelo técnico-económico para a produção de Vinho Verde
das castas avesso e azal

Nº

1

Sessões de divulgação do modelo técnico-económico para a
produção de Vinho Verde das castas avesso e azal

Nº

4

Estratégia de marketing e comunicação do Vinho Verde das
castas avesso e azal

Nº

1

Roadshow nacional nos principais centros urbanos

Nº

4

Campanha de promoção/marketing digital

Nº

1

Visitas de estudo e ações de capacitação e demonstração de
boas práticas

Nº

5

Encontros de produtores de Vinho Verde das castas avesso e
azal

Nº

5

Modelo técnico-económico para a apicultura na região

Nº

1

Sessões de divulgação do técnico-económico para a apicultura
na região

Nº

1

Sessões de capacitação e demonstração de boas práticas
para a fileira apícola

Nº

5

Sessões de capacitação e demonstração de boas práticas
para a produção de doces e compotas

Nº

5

Plano estratégico regional para a fruticultura

Nº

1

Sessões de divulgação do Plano estratégico regional para a
fruticultura

Nº

4

Modelo técnico económico para a produção de suínos de raça
bísara em modo de produção extensivo

Nº

1

Sessões de divulgação do modelo técnico-económico de
produção de suínos de raça bísara em modo de produção
extensivo

Nº

4

Modelo técnico-económico para a produção de bovinos de
raças autóctones

Nº

1

Nº

4

Nº

1

Sessões de divulgação do modelo técnico-económico da
produção de ovinos e caprinos

Nº

4

Modelo técnico-económico para a produção de fumeiro
regional

Nº

1

Sessões de divulgação do modelo técnico-económico para a
produção de fumeiro regional

Nº

4

Carnes Fres- Sessões de divulgação do modelo técnico-económico para a
cas e Transfor- produção de bovinos autóctones
madas
Modelo técnico-económico para a produção de ovinos e
caprinos
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Mel e
Compotas

Indicador de realização
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Cont.

Padaria e
Doçaria

PLANO DE DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGROALIMENTAR

Hortícolas

Gastronomia

Estratégia de promoção, valorização e certificação dos doces
e pães tradicionais da região

Nº

1

Sessões de capacitação para a implementação dos cadernos
de encargos da certificação e qualidade dos produtos
regionais

Nº

8

Modelo técnico-económico para a produção de milho de
variedades autóctones

Nº

1

Sessões de divulgação do modelo técnico-económico para a
produção de milho de variedades autóctones

Nº

4

Visitas de estudo e ações de capacitação e demonstração de
boas práticas para a fileira dos hortícolas

Nº

10

Modelo técnico-económico para a produção do cogumelo
Shiitake

Nº

1

Sessões de divulgação do modelo técnico-económico para a
produção do cogumelo Shiitake

Nº

4

Semana Gastronómica do Baixo Tâmega

Nº

5

Unidade

Valor de
referência
em 2022

Participantes nos cursos técnicos de curta duração

Nº

150

Participantes nas conferências e workshops

Nº

360

Participantes na pós-graduação do domínio do agroalimentar

Nº

10

Empresários beneficiários de sessões de tutoria e mentoria

Nº

150

Hectares disponibilizados pelo Banco de Terras Regional

ha

75

Empresas incubadas no IET Food

Nº

50

Empresas que tiveram acesso ao Plano de marketing regional do
agroalimentar

Nº

200

Nº

50

Nº

100

Nº

10 000

Nº

10 000

Nº

25 000

Indicadores de Resultado
Plano de Ação Transversal
Eixo

Eixo1:
Capacitação
e empreendedorismo

Indicador de resultado

Empresas participantes nas Missões Empresariais
Eixo 2:
Notícias publicadas na imprensa escrita regional/nacional/
Promoção, internacional e/ou redes sociais
valorização e
Pessoas alcançadas pelas ações de charme
atratividade
Pessoas que usufruíram das rotas turísticas
Clientes alcançados pela Loja de comércio online e Cadeia Curta
de Comercialização

Cont.
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Eixo 3:
Organização
e cooperação

Eixo 4:
Inovação e
desenvolvimento

Nº

500

Participantes nos grupos de trabalho temáticos

Nº

100

Reuniões realizadas pelo Clube de pensadores do agroalimentar

Nº

10

Protocolos de cooperação estabelecidos no âmbito do Estudo
de benchmarking (nacional e internacional)

Nº

5

Empresas que tiveram acesso ao Relatório anual de inovação e
boas práticas nacionais e internacionais do agroalimentar

Nº

200

Empresas participantes nas sessões de demonstração de
protótipos, técnicas inovadoras e de tecnologia avançada no
processo produtivo

Nº

200

Relações laborais decorrentes da Bolsa de trabalho temporário/
sazonal regional

Nº

500

Nº

25 000

Nº

25 000

Nº

200

Indicador de resultado

Unidade

Valor de
referência
em 2022

Empresas que tiveram acesso ao modelo técnico-económico
para a produção de Vinho Verde de casta avesso e azal

Nº

50

Pessoas alcançadas pelas ações de promoção do Vinho Verde
de casta avesso e azal (roadshow nacional e campanha de
promoção/marketing digital)

Nº

25 000

Eixo 5:
Visitas acumuladas pelo Website do Food Cluster Revolution
Governação,
implementaPessoas alcançadas pelo Facebook e LinkedIn
ção e monitorização
Empresas que tiveram acesso ao relatório anual de execução

Plano de Ação Setorial

Subsetor

Vinho

Mel e
Compotas

Área de plantação da casta avesso e azal

ha

500

Empresas participantes nas visitas de estudo e ações de
capacitação e demonstração de boas práticas

Nº

50

Empresas participantes nos encontros de Vinho Verde das
castas avesso e azal

Nº

50

Empresas que tiveram acesso ao modelo técnico-económico
para a apicultura na região

Nº

30

Empresas participantes nas sessões de capacitação e
demonstração de boas práticas para a fileira apícola

Nº

30

Empresas participantes nas sessões de capacitação e
demonstração de boas práticas para a produção de doces e
compotas

Nº

25

Cont.
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Participantes nas ações de estímulo à cooperação entre
empresários (e.g. mesas redondas, visitas de estudo, tertúlias,
bootcamps)
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Frutas

Carnes
Frescas e
Transformados
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Padaria e
Doçaria

Hortícolas

Gastronomia

Empresas que tiveram acesso ao Plano estratégico regional
para a fruticultura

Nº

50

Empresas que tiveram acesso ao modelo técnico económico
para a produção de suínos de raça bísara em modo de produção
extensivo

Nº

15

Empresas que tiveram acesso ao modelo técnico-económico
para a produção de bovinos de raças e autóctones

Nº

15

Empresas que tiveram acesso ao modelo técnico-económico
para a produção de ovinos e caprinos

Nº

15

Empresas que tiveram acesso ao modelo técnico-económico
para a produção de fumeiro regional

Nº

15

Empresas participantes na estratégia de promoção, valorização
e certificação de doces e pães tradicionais da região

Nº

20

Empresas que tiveram acesso ao modelo técnico-económico
para a produção de milho de variedades autóctones

Nº

10

Área de plantação de milho de variedades autóctones

ha

30

Empresas participantes nas visitas de estudo e ações de
capacitação e demonstração de boas práticas para a fileira dos
hortícolas

Nº

25

Empresas que tiveram acesso ao modelo técnico-econímico
para a produção de Shiitake

Nº

25

Empresas participantes na Semana Gastronómica do Baixo
Tâmega

Nº

50

Pessoas alcançadas pela Semana Gastronómica do Baixo
Tâmega

Nº

10 000

O Food Cluster Revolution terá um elevado impacto no Baixo Tâmega, o qual não estará
totalmente refletido nos indicadores de realização e resultado. Pelo contrário, o projeto
incrementará uma dinâmica económica difícil de mensurar, de forma objetiva, mas que, no
médio-longo prazo, será certamente sinónimo de crescimento económico e emprego no
agroalimentar da região.
Neste sentido, e de acordo com o Programa Operacional Regional do Norte 2014-2020, mais
concretamente no efeito multiplicador associado ao objetivo de assegurar a valorização
económica de recursos endógenos em espaços de baixa densidade, através da dinamização de
estratégias específicas de promoção da competitividade territorial, é expectável que cada euro
investido no projeto irá despoletar cerca de 1,9 euros de investimento privado. Assim, e com
base neste pressuposto, espera-se que o Food Cluster Revolution contribua para um montante
de investimento privado correspondente a 5 187 501,31 euros.
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O Plano de Desenvolvimento do Agroalimentar do Baixo Tâmega apresenta um referencial
estratégico a médio e longo prazo para capitalizar em desenvolvimento económico e social a
capacidade de especialização do território no contexto do setor agroalimentar.
A estrutura do Plano subdivide-se em três grandes momentos, designadamente:
(1) Diagnóstico Estratégico: em que se procedeu à caracterização das dinâmicas
socioeconómicas do território e do setor agroalimentar de forma a descortinar e
compreender as suas fragilidades e potencialidades, com o objetivo da construção de
uma estratégia de desenvolvimento ajustada à realidade do setor e do território e que se
traduza efetivamente em crescimento e fortalecimento das empresas do agroalimentar;
(2) Diagnóstico de Inovação: no qual se realizou um estudo exaustivo, a nível nacional e
internacional, sobre a inovação no setor agroalimentar, nomeadamente nos domínios
oportunidades para incrementar e fortalecer os índices de competitividade e de criação de
valor das empresas do Baixo Tâmega;
(3) Estratégia de Desenvolvimento do Setor Agroalimentar do Baixo Tâmega: em que se
apresenta uma estratégia regional para a criação do Food Cluster Revolution, com um plano
de ação para 5 anos, que visa potenciar o crescimento e desenvolvimento das empresas do
setor agroalimentar do Baixo Tâmega.
O processo de auscultação dos agentes do agroalimentar (entrevistas e focus group), o
Diagnóstico Estratégico, as atividades de consultoria às empresas e o Diagnóstico de Inovação,
permitiu identificar no território um conjunto de empresas e empresários com uma vontade
coletiva dos agentes (privados e públicos) do Baixo Tâmega na construção e concretização
de uma estratégia concertada que promova o desenvolvimento e crescimento do setor
agroalimentar.
Neste sentido, o Plano de Desenvolvimento do Setor Agroalimentar do Baixo Tâmega
ambiciona estimular um ambiente favorável à coopetição entre os players do território para
juntos criarem o Food Cluster Revolution, tornando-o num dos mais competitivos, inovadores
e diferenciadores do país. Este cluster visa contribuir, em conjunto com o Agrocluster e o
InovCluster, para o desenvolvimento do setor agroindustrial nacional, reforçando a sua
relevância internacional.
Assim sendo, o Plano de Desenvolvimento do Setor Agroalimentar do Baixo Tâmega tem
como desígnio estimular a colaboração e envolvimento dos agentes do território (públicos e
privados), nomeadamente, empresas do agroalimentar e atividades conexas, Municípios, CIM
Tâmega e Sousa, DOLMEN, CETS, IET, Associações Empresariais e Setoriais, Instituições de
ensino e Entidades do sistema científico e tecnológico nacional, numa estratégia conjunta em
que cada um dos participantes se sinta como parte integrante e responsável pela concretização
da ambição de posicionar o agroalimentar da região numa referência nacional na criação de
valor e inovação.
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