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O Projeto exPorT é um projeto desenvolvido pela NERLEI - Associação Empresarial da 
Região de Leiria (promotor líder) em co-promoção com o NERE - Núcleo Empresarial 
da Região de Évora (copromotor), que tem como principal objetivo promover e 
divulgar os setores agroalimentar e de transformação de plásticos através de 
processos de internacionalização tendo em vista mercados alvo como a Polónia, 
Colômbia, Reino Unido e França. Pretende-se com este projeto reforçar a capacitação 
empresarial das PME para a internacionalização, com vista a promover o aumento das 
exportações e dar visibilidade internacional a Portugal nos setores mencionados.

No âmbito do projeto, as duas Associações Empresariais desenvolveram um 
programa de atividades de promoção dos produtos de qualidade dos setores 
agroalimentar e plásticos para a indústria alimentar e de divulgação de oportunidades 
de negócio bilaterais entre empresas. O projeto integrou um conjunto diversificado e 
complementar de atividades, de que se destacam:

Ÿ Estudos de Mercado e Planos Estratégicos para conhecer a realidade dos 
mercados-alvo selecionados, nomeadamente as principais tendências e 
oportunidades que se colocam aos dois setores de atividade selecionados;

Ÿ Plataforma virtual para promoção dos produtos e constituição de uma rede de 
network entre empresas portuguesas e estrangeiras disponível no seguinte 
endereço: www.projectexport.pt;

Ÿ Missões de prospeção aos mercados-alvo para conhecer em detalhe as 
necessidades dos importadores em cada país e apoiar as PME portuguesas nos 
seus processos de internacionalização;

Ÿ Missões inversas para a criação de proximidade entre os potenciais clientes e 
produtos/serviços, empresários ou representantes locais e maximizar a criação 
de oportunidades de negócio.

O projeto exPorT é uma iniciativa cofinanciada pela União Europeia através do FEDER 
e do Programa COMPETE 2020.

O projeto exPort 
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Presidente do NERLEI
ANTÓNIO POÇAS

Fundada em 25 de junho de 1985 a NERLEI – Associação Empresarial da Região 
de Leiria tem como missão principal prestar serviços úteis que contribuam 
positivamente para os resultados alcançados pelas empresas associadas, 
fortalecendo o tecido empresarial e promovendo o desenvolvimento 
económico e social da região de Leiria. 

Com uma área de atuação geográfica onde predominam empresas de sectores 
com uma grande vocação exportadora como a cerâmica, vidros, moldes, 
plásticos, rochas ornamentais e outras que mais recentemente floresceram, a 
NERLEI desde cedo disponibilizou apoio à internacionalização das empresas, 
nomeadamente potenciando os apoios comunitários nesta área, sendo que há 
vários anos que vem regulamente apresentando candidaturas quer a projetos 
conjuntos, quer a ações coletivas como é o caso do exPorT.

Tendo como princípio base de atuação "Agregar para Desenvolver", a parceria 
com o NERE para desenvolver o exPorT surge quase de forma natural no sentido 
em que permite fomentar as sinergias com outras associações e regiões.

O exPorT será muito importante para incrementar e consolidar o relacionamento 
comercial das empresas da região de Leiria nos mercados da Colômbia, França, 
Reino Unido e Polónia, nomeadamente para as empresas do sector 
agroalimentar, mas sobretudo para o setor dos plásticos, que têm um grande 
peso na indústria da região de Leiria, sendo que os principais tipos de produtos 
identificados, no âmbito deste projeto, para a indústria de plásticos são as 
embalagens de acondicionamento de produtos alimentares e as embalagens 
de transporte de produtos alimentares.
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Presidente do NERE
RUI ESPADA

Um dos principais desafios que as empresas enfrentam hoje em dia, 
particularmente as PME, é o incremento da sua competitividade no mercado 
internacional. O NERE tem vindo a implementar um conjunto de projetos 
cofinanciados com vista a promover a entrada das empresas regionais em 
mercados internacionais, com particular foco nos produtos do setor 
agroalimentar que, pelo seu carácter diferenciador, têm vindo a crescer no 
mercado internacional, designadamente em mercados de nicho.

Consciente do seu papel enquanto agente facilitador do acesso das PME do 
Alentejo Central aos mercados internacionais, o NERE tem em carteira um 
conjunto de projetos, em parceria com outras associações empresariais, com o 
objetivo de incrementar o conhecimento por parte do tecido empresarial, das 
necessidades e exigências dos mercados europeus como a Espanha, França, 
Reino Unido, Alemanha e Polónia, e dos mercados internacionais como o 
Canadá, EUA, Brasil, Colômbia e México, para só referir alguns.

O conhecimento dos mercados, assim como a realização de variadas missões 
inversas, têm possibilitado um crescimento das exportações dos agentes 
económicos do Alentejo Central, assim como o estabelecimento de contactos 
com vista à preparação de futuras relações comerciais.

Os produtos agroalimentares constituem-se como uma das principais 
potencialidades do Alentejo Central, destacando-se, entre outros, os vinhos, os 
azeites, os queijos, os enchidos e outros produtos de nicho, como é o caso das 
bebidas espirituosas (gin), os figos da índia, os biscoitos e os chocolates de 
bolota. No projeto ExPorT, em parceria com a NERLEI, o NERE perspetiva a 
criação de novas parcerias com mercados ainda pouco explorados por Portugal 
e o estreitamento de relações com mercados tradicionais, como a França e o 
Reino Unido.
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Colômbia França
Ÿ As exportações do setor agroalimentar têm registado uma evolução significativa, 

representando 9,2% dos bens exportados para a Colômbia, num valor total de 4.130 
milhões de Euros.

Ÿ As principais áreas de oportunidade para as empresas portuguesas são: peixe 
(conservas e congelados), azeite, queijos, enchidos e vinho.

Ÿ O salário mínimo mensal colombiano é atualmente de 781.242,00 pesos 
(aproximadamente 221 Euros), o que leva a que 8 em cada 10 colombianos 
comprem em redes de desconto, em busca de preços mais baratos.

Ÿ No entanto, e influenciado pelas atuais tendências do mercado alimentar e pelas 
mudanças que têm ocorrido no país (nomeadamente o aumento do poder e 
compra e o crescimento da classe média), o mercado gourmet afirma-se como um 
mercado potencial a desenvolver.

Ÿ O preço tem sido um elemento preponderante no momento da compra, mas o 
fator "qualidade" está a ganhar importância, com uma fatia crescente da população 
a preferir produtos com rótulos de qualidade.

Ÿ A crescente visibilidade dos produtos alimentares portugueses e o aumento da 
procura por parte dos turistas colombianos que visitam Portugal, a par do interesse 
pela cultura portuguesa, constitui-se como uma oportunidade para os produtores 
de setor agroalimentar portugueses.

Ÿ A indústria de embalagens na Colômbia é a principal linha de transformação do 
plástico.

Ÿ Dos plásticos destinados ao setor de embalagens, 62% são utilizados no segmento 
de alimentos, seguidos pelo setor de bebidas, com 22%, e cosméticos e produtos 
de higiene pessoal, com 9%. 

Ÿ A França foi, em 2017, o segundo cliente das exportações portuguesas de produtos 
alimentares em valor e o primeiro de vinho e de conservas de peixe.

Ÿ O consumidor francês gosta de experimentar produtos novos e inovadores. A 
presença da comunidade portuguesa em França constitui-se como um fator de 
abertura aos produtos portugueses.

Ÿ O rendimento médio anual por agregado familiar francês era, em 2014, de 36.030 
Euros.

Ÿ Os agregados familiares franceses gastaram, em média, 6.050 Euros em 2014 (15% 
das despesas das famílias), sendo que a carne, o peixe e a charcutaria 
representaram a maior fatia, com 1.404 Euros.

Ÿ A exportação para o mercado francês por via do fator preço constitui um desafio, na 
medida em que o mercado francês é caracterizado pelos preços baixos.

Ÿ Em França, o mercado de distribuição alimentar de produtos portugueses é 
impulsionado por grandes empresas grossistas, geridas por portugueses ou 
lusodescendentes que estão, na sua maioria dotadas de logística adequada ao 
transporte, armazenamento, distribuição e venda destes produtos.

Ÿ Em 2008 a França foi considerada o 7.º maior produtor de plástico, com 
participação de mercado de 4,7%. 
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Polónia Reino Unido
Ÿ O poder de compra é de 6.437 euros ano/pessoa (28.º lugar no ranking europeu).

Ÿ As carnes e produtos derivados da carne representam 28% do total de vendas do 
setor agroalimentar. 

Ÿ 46% dos polacos efetuam compras nas lojas de bairro; 46% em supermercados e 
hipermercados; 41% em lojas de desconto, 11% em lojas especializadas e 3% na 
internet.

Ÿ Os principais fatores que influenciam a compra do consumidor polaco são a 
qualidade do produto (81%) e o preço do produto (61%).

Ÿ O mercado das embalagens de plástico na Polónia representa aproximadamente 
37,7% de mercado, estimando-se que, em 2020, a sua quota de mercado será de 
39,8%.

Ÿ O mercado alimentar inglês caracteriza-se por ser altamente desenvolvido e 
competitivo, onde se regista um crescimento da aquisição dos bens alimentares 
on-line.

Ÿ O Reino Unido é um mercado importante para as exportações de vinhos de 
produtos agroalimentares portugueses como o azeite, as frutas e hortícolas e o 
vinho. 

Ÿ Para o consumidor inglês a qualidade do produto, o preço, a rapidez e conforto na 
compra e a variedade de escolha estão entre os fatores com maior influência no 
momento da compra.

Ÿ Uma tendência crescente do mercado do Reino Unido é a procura de produtos 
biológicos, mais naturais (4 em cada 10 pessoas aumentaram o consumo de 
alimentos saudáveis e 17,4% da população do Reino Unido tem preferência por 
produtos de origem natural).

Ÿ No Reino Unido, o setor do retalho e distribuição é um dos setores de atividade 
com maior dinâmica económica, sendo que atualmente as redes e cadeias de 
distribuição retalhista encontram-se altamente concentradas.

Ÿ O mercado inglês é recetivo às importações e, por consequência, fortemente 
concorrencial.

Ÿ Com uma faturação que ronda os £ 19 mil milhões, o Reino Unido é um dos 5 
principais fabricantes de plásticos da União Europeia, com cerca de 4,8 milhões de 
toneladas de materiais processados/ano.
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DESCRIÇÃO SUCINTA 
DOS SETORES DO 
PROJETO EXPORT



Plásticos para o setor 
agroalimentar
A indústria de embalagens é o maior mercado do setor dos plásticos, consumindo 
cerca de 40% do plástico produzido a nível europeu. O setor agroalimentar é o maior 
consumidor de embalagens de plástico, sendo responsável por 65% das suas 
aplicações (35% em produtos não líquidos e 30% em produtos líquidos).

Os plásticos embalam mais de 50% de todos os produtos alimentares, mas 
correspondem apenas a 15,2% do peso total das embalagens no mercado.

O mercado de embalagens de plástico registou um crescimento de 3,2% em 2016, 
situando-se o valor das vendas nesse ano em 650 milhões de Euros. O valor da 
produção mostrou uma evolução positiva desde 2014 e as exportações atingiram 
aproximadamente 200 milhões de Euros em 2016.

A indústria dos plásticos para o setor agroalimentar é muito competitiva e integra 
produtos e soluções de elevada qualidade, sendo líder mundial no segmento de 
"contract packaging". O plástico tornou-se ao longo dos últimos anos um lugar 
preferencial nas embalagens, em resultado das suas inúmeras vantagens, como a 
proteção dos riscos de contaminação, o prolongamento dos prazos de validade dos 
produtos, o combate ao desperdício e o contributo para a segurança alimentar.

Agroalimentar
O setor agroalimentar tem vindo a afirmar-se cada vez mais como um dos pilares da 
economia nacional, revelando-se fundamental para a estratégia de crescimento do 
país. Em Portugal, este é um dos setores que mais se têm desenvolvido nos últimos 
anos, caracterizando-se pelo seu carácter inovador e pelas dinâmicas produtivas 
tecnológicas. 

Portugal detém um conjunto de condições edafoclimáticas apropriadas para a 
produção de produtos de qualidade que fazem parte da dieta mediterrânica, como é 
o caso das hortícolas, frutas, carnes/enchidos, vinhos e azeites. Outro dos pontos 
fortes do setor agroalimentar em Portugal relaciona-se com a produção de alimentos 
saudáveis e baseados em princípios de agricultura sustentável.

Em 2015, o setor agroalimentar em Portugal representava 20% da indústria 
transformadora, num universo de 10.500 empresas, na sua maioria de pequena e 
média dimensão. Relativamente às exportações da fileira, estas representaram 5.914 
milhões de euros, posicionando Portugal em 41.º lugar como país exportador mundial 
da fileira agroalimentar, atingindo uma quota de 0,46%.

Pontos fortes Desafios

Esforço de modernização do setor Setor atomizado

Capacidade inovadora de muitas empresas 

nacionais

Elevada dependência de importações

Potencial para exploração de novos 

mercados

Barreiras administra�vas que condicionam a 

dinâmica empresarial

Produtos diferenciadores e de qualidade Elevada pressão a nível das cadeias de 

distribuição
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Atualmente, Portugal é o sétimo produtor mundial 
de azeite e o quarto país exportador deste produto. 
Em 2016, as vendas internacionais de azeite 
somaram os 434 milhões de euros e o Brasil, Angola, 
Espanha e Itália foram os principais mercados de 
destino, sendo que o azeite é o produto português 
mais exportado para o Brasil. Na Região Alentejo 
produz-se mais de 70% do azeite nacional. Nos 
últimos 15 anos, este território ganhou 50 mil novos 
hectares de olival.

Destacam-se duas categorias de azeite:

Azeite Virgem Extra - azeite de categoria superior, 
obtido diretamente de azeitonas sãs, unicamente 
por processos mecânicos. 

Azeite Virgem - azeite obtido diretamente de 
azeitonas, unicamente por processos mecânicos. É 
um produto natural e saudável, sendo esta 
categoria atribuída a azeites de qualidade, isentos 
de defeitos sensoriais graves. 

O azeite biológico é obtido de azeitonas 
criteriosamente selecionadas pelo seu perfeito 
estado sanitário e de maturação, resulta num 
azeite de de frutado médio, indicado para 
degustações, temperar e finalizar pratos, 
podendo porém ser utilizado em todo o tipo de 
gastronomia.

TIPOS DE PRODUTOS

Azeite Biológico

AZEITE
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Espirituosas são as bebidas com teor alcoólico 
obtidas por meio de destilação de fermentados 
naturais, grãos, frutas, nozes e outras matérias, a que 
podem ser adicionados aromas ou açúcares. Os 
princípios da destilação são conhecidos há mais de 
dois mil anos. Entre as bebidas espirituosas mais 
conhecidas encontram-se o gin, a vodka, o rum, a 
aguardente, o anis e a tequila, entre outros.

A indústria das bebidas espirituosas representa 
cerca de 700 milhões de Euros em vendas e 
emprega, em Portugal, aproximadamente 5940 
trabalhadores diretos e indiretos.

O gin é uma das bebidas espirituosas que maior 
crescimento tem vindo a registar nos últimos 
tempos. Na Região Alentejo é possível encontrar 
diferentes variedades de gin, desde as que aliam 
matérias-primas locais e modos de preparação 
artesanais até ao gin caracterizado pela inovação, 
produzido ao som da música e que incorpora na sua 
destilação, feromonas que o tornam único.

TIPOS DE PRODUTOS

BEBIDAS
ESPIRITUOSAS
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TIPOS DE PRODUTOS

CONSERVAS
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A abundância de múltiplas espécies de peixe, aliada 
à sua qualidade, bem como a extensão da linha de 
costa portuguesa, geraram em Portugal as 
condições ideais para o florescimento da indústria 
c o n s e r v e i r a .  E s t a  i n d ú s t r i a  t r a n s f o r m a , 
essencialmente, a sardinha, o atum e a cavala, sendo 
a sardinha a mais utilizada, representando cerca de 
50% da produção de conservas de peixe em 
Portugal.

Cerca de 60% das conservas portuguesas 
destinam-se a exportação, particularmente para 
França, Itália, Reino Unido, Espanha, Benelux, 
Áustria, Alemanha, Grécia, Suécia, Dinamarca e 
Polónia. A nível internacional, destacam-se as 
exportações para os EUA, Canadá, África do Sul, 
Israel, Palestina, Japão, Brasil, China, Singapura, 
Austrália, Angola e Filipinas.

A linha biológica de conservas utiliza, para além 
do peixe selvagem, ingredientes biológicos 
como o azeite, algas e ervas aromáticas 
verificadas.

Conservas Biológicas

1 e 3 Briosa

3

1



A doçaria tradicional portuguesa tem, em grande 
parte, origem nos conventos e mosteiros nacionais 
nos séculos XV e XVI.

Esta doçaria tem como ingredientes principais o 
açúcar ,  os  ovos e a  amêndoa,  ganhando 
notoriedade a partir do momento em que o açúcar 
chegou a Portugal em abundância. Os doces 
conventuais transpuseram as paredes dos 
conventos e têm vindo a ser perpetuados pelas 
v á r i a s  g e r a ç õ e s ,  o  q u e  l e v o u  a o  s e u 
reconhecimento a nível nacional e internacional. 

A lista de doces conventuais é extensa e abrange 
todas as regiões de Portugal. Na Região Alentejo 
destacam-se doces e bolos como a filós, o nógado, 
o pão de rala, as queijadas de requeijão, a sericaia de 
Elvas, o toucinho do céu ou a boleima.

TIPOS DE PRODUTOS
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ENCHIDOS Os enchidos tradicionais portugueses apresentam 
características únicas, sendo a sua qualidade 
influenciada por fatores como os animais, qualidade 
do solo, vegetação, tecnologia e o clima. Neste 
contexto, foram adotadas pela União Europeia 
designações que protegem os nomes dos produtos 
cuja relação com o meio geográfico onde são 
produzidos, assegurando a sua autenticidade. 
Trata-se, mais especificamente das designações:

- Denominação de Origem Protegida (DOP)

- Indicação Geográfica Protegida (IGP) 

- Especialidade Tradicional Garantida (ETG). 

Existem diferentes tipos de enchidos em Portugal, 
entre os quais o chouriço, cujas variedades mais 
comuns provêm da carne e gordura de porco, 
temperadas com pimentão, vinho e alho, a 
farinheira, produzida com a gordura do porco e 
farinha ou a morcela, que é constituída por carnes 
ensanguentadas e gordura do porco.

TIPOS DE PRODUTOS
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Na Região Alentejo existem inúmeros produtos 
de salsicharia com nome protegido, que 
garantem a autenticidade do produto e a sua 
ligação com o meio geográfico em que se 
inserem. Aqui, assume particular relevo a carne 
do porco preto alentejano e os condimentos que 
se adicionam aos enchidos, produzidos 
localmente, e que lhe conferem um sabor 
característico.

Em destaque:

1 Fercarnes

1



O figo da índia é o fruto da figueira da índia, uma 
planta arbustiva perene, resistente à seca e muito 
eficiente no uso da água, que se encontra de norte a 
sul de Portugal, particularmente no Alentejo e no 
Algarve. A figueira da índia pode ser quase 
integralmente aproveitada, nomeadamente a 
palma, o fruto, a semente e a flor:

- Palma: pode ser utilizada para consumo humano 
(frescas e cozinhadas) e podem ser destinadas à 
alimentação de gado ou utilizadas na produção de 
sumos, compotas ou conservas;

- Fruto: o figo da índia apresenta uma polpa doce, 
suculenta e aromática e contém pequenas 
sementes comestíveis, ricas em antioxidantes e 
com propriedades regenerativas. Pode ser 
consumido como fruto fresco ou em sumo, néctar 
ou polpa, ou destinado à produção de compotas, 
geleias, xaropes, vinagres ou licores, entre outros;

- Semente: contém um óleo que é utilizado na 
indústria cosmética e farmacêutica;

- Flor: após a secagem, a flor é destinada à produção 
de infusões para fins terapêuticos.

TIPOS DE PRODUTOS

FIGOS
DA ÍNDIA
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O mel é um alimento açucarado, encontrado em estado 
líquido, produzido pelas abelhas a partir do néctar 
recolhido de flores e processado pelas suas enzimas 
digestivas, sendo armazenado em favos nas colmeias 
para servir-lhes de alimento.  Atualmente, além do mel, 
podemos encontrar diversos produtos como o pólen 
apícola, a geleia real e a cera. O mel contém proteínas e 
diversos sais minerais e vitaminas essenciais à nossa 
saúde, assim como possui propriedades medicinais, 
sendo um alimento de reconhecida ação antibacteriana.

O mel do Alentejo DOP – Denominação de 
Origem Protegida apresenta uma cor clara, 
tonalidade característica da região e decorrente 
da respetiva composição polínica, encontrando-
se nas variedades monofloral (rosmaninho, 
soagem, eucalipto e laranjeira) e multifloral.

TIPOS DE PRODUTOS

Mel do Alentejo DOP

MEL
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A Península Ibérica é um dos maiores centros de 
diversidade de plantas aromáticas e medicinais 
(PAM) do mundo, devido à influência continental, 
mediterrânica e atlântica. As PAM, pelas suas 
propriedades organoléticas e medicinais, são cada 
vez mais procuradas a nível nacional e internacional. 

Atualmente, o mercado de exportação das (PAM) 
encontra-se em crescente expansão e a procura de 
plantas produzidas em Portugal é bastante 
valor izada,  quer pelo modo de produção 
sustentável, quer pelo potencial para a extração de 
óleos essenciais.

As plantas aromáticas e medicinais apresentam 
d i f e r e n t e s  u t i l i z a ç õ e s  n o m e a d a m e n t e  a 
alimentação, aromaterapia, perfumaria e cosmética, 
entre outros. 

TIPOS DE PRODUTOS

PLANTAS
AROMÁTICAS 
E MEDICINAIS
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O queijo é um alimento sólido produzido a partir do 
leite de vaca, cabra e ovelha, entre outros. É 
produzido pela coagulação do leite, que o 
transforma em "coalhada e soro". 

Existem centenas de tipos de queijos produzidos 
em todo o mundo, sendo em Portugal muito 
conhecidos os quei jos DOP, ou seja,  com 
Denominação de Origem Protegida, que identifica 
os queijos originários de um determinado local ou 
região, cuja qualidade ou características se devem 
exclusivamente ao meio geográfico em que são 
produzidos e cujas fases de produção têm lugar na 
área geográfica delimitada.

TIPOS DE PRODUTOS

QUEIJOS
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O queijo de Évora DOP é fabricado obtido a partir 
de leite cru de ovelha, da raça regional Merina 
Branca. Trata-se de um queijo curado, de pasta 
dura ou semidura e cor amarelada. Possui um 
sabor e aroma característicos, ligeiramente 
picante e ácido, mais acentuado nos queijos de 
pasta dura.

O queijo de Évora DOP pode apresentar-se em 
diferentes formatos, nomeadamente:

- "Pequeno", de pasta dura, com diâmetro de 6 a 8 
cm e peso de 60 a 90 g;

- "Merendeira", de pasta dura, com 12 a 14 cm e 
peso de 120 a 200 g;

- "Merendeira", de pasta semidura, com diâmetro 
de 13 a 15 cm e peso de 200 a 300 g.

Queijo de Évora DOP

1 e 3 Monte da Vinha

1
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O vinho é uma bebida alcoólica produzida por via da 
fermentação do sumo de uva. Na União Europeia, o 
vinho é legalmente definido como o produto obtido 
exclusivamente por fermentação parcial ou total de 
uvas frescas, inteiras ou esmagadas, ou de mostos. 

A qualidade e carácter único dos seus vinhos fazem 
de Portugal uma referência entre os principais 
países produtores, com um lugar destacado e em 
crescimento, entre os 12 principais produtores 
mundiais. 

TIPOS DE PRODUTOS

VINHOS
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O Alentejo é uma região vitivinícola de grande 
tradição.  Para além do Vinho Regional 
Alentejano, que se encontra em toda a Região, a 
região vitivinícola DOC Alentejo contempla oito 
principais sub-regiões vinícolas: Borba, Évora, 
Granja-Amareleja, Moura, Redondo, Portalegre, 
Reguengos e Vidigueira. As características 
distintivas dos solos, as inúmeras horas de 
exposição solar e um conjunto de castas 
selecionadas permite uma produção de elevada 
qualidade.

Em destaque:

1 e 3 Herdade das Servas

1
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PLÁSTICOS PARA O 
SETOR AGROALIMENTAR

acondicionamento 44 -  Embalagens de 
   de produtos alimentares      

46 -  Embalagens de transporte de 
         produtos alimentares



TIPOS DE PRODUTOS
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EMBALAGENS DE 
ACONDICIONAMENTO
DE PRODUTOS
ALIMENTARES

As embalagens de acondicionamento de produtos 
alimentares constituem-se como um dos elementos 
essenciais a ter em consideração para que estes 
obtenham boa aceitação por parte do consumidor 
final. Deste modo, as empresas responsáveis pela 
produção deste tipo de embalagens em Portugal e, 
particularmente na Região de Leiria, colocam à 
disposição dos seus clientes um leque diversificado 
de embalagens, produzidas com recurso a 
tecnologias e matérias-primas diferenciadas, tendo 
por objet ivo a cr iação de embalagens de 
acondicionamento que, para além das suas funções 
básicas (proteger e transportar), aportem valor 
acrescentado aos produtos alimentares.  

Assim, estas empresas portuguesas distinguem-se 
na produção de embalagens inovadoras , 
diferenciadas e que têm em linha de conta aspetos 
como a sua pegada ambiental, os materiais 
utilizados, a sua capacidade de reutilização e 
reciclagem, a ergonomia e os formatos, entre outros. 



EMBALAGENS DE 
TRANSPORTE DE
PRODUTOS
ALIMENTARES

TIPOS DE PRODUTOS
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As embalagens de transporte de produtos 
alimentares detêm um papel primordial nos 
processos de internacionalização desses produtos 
para mercados internacionais. Deste modo, as 
empresas portuguesas que produzem este tipo de 
embalagens investem, cada vez mais, em produtos 
inteligentes e com formatos flexíveis, produzidos 
com recurso a matérias-primas inovadoras, que 
garantem a qualidade dos alimentos durante 
percursos longos de transporte por via marítima, 
aérea ou terrestre.

Deste modo, estas empresas colocam ao dispor dos 
seus clientes um conjunto diversificado de soluções 
à medida, que privilegiam, para além da segurança 
dos alimentos durante o transporte, a otimização do 
espaço e dos custos nos diferentes meios de 
transporte utilizados.

"Além da boa qual idade dos produtos 
alimentares, é fundamental conhecer-se quais 
são os tipos de embalagem recomendados 
para entregar esses produtos aos seus clientes."

Em suma:

1 Baquelite

1
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