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1. SUMÁRIO EXECUTIVO 

O Queijo Serpa – Impulso à Internacionalização é um projeto de apoio à internacionalização que tem por 
objetivo potenciar a internacionalização com sucesso das PME produtoras de Queijo Serpa junto de alguns 
mercados europeus de referência no setor agroalimentar, através: 

✓  Do aumento do reconhecimento e notoriedade do produto nestes mercados; 

✓ Da disponibilização de conhecimento específico e crítico para este processo de 
internacionalização; 

✓ Da criação de condições envolventes para a promoção internacional coletiva de Queijo Serpa, 
alinhados com as prioridades da RIS 3 regional; e 

✓  Da promoção e capacitação dos agentes locais para a implementação de estratégias concertadas 
de internacionalização do produto, fundamentadas na sua singularidade, genuinidade e 
qualidade.  

O projeto visa assim a dinamização económica da fileira agroindustrial da região, especialmente dos 
concelhos produtores de Queijo Serpa. 

Para efeito do presente estudo considera-se “Queijo Serpa”, o queijo de ovelha, português, proveniente 
do Alentejo, feito a partir de leite com coagulante natural e sal, independentemente da sua certificação 
de origem e de qualidade. 

O projeto, é desenvolvido em copromoção entre a APROSerpa - Associação de Produtores do Concelho 
de Serpa e a ADPM - Associação de Defesa do Património de Mértola, inserindo-se na missão das duas 
entidades no que concerne à promoção da competitividade do setor agroalimentar regional baseado na 
exploração racional e sustentável dos recursos endógenos da região.   

O projeto estrutura-se em 9 atividades centrais: 

• A1. Elaboração de diagnóstico e plano de internacionalização estratégico para o Queijo Serpa. 

• A2. Estudos dos mercados de Espanha, França, Inglaterra, Alemanha e Suíça, com identificação 
de constrangimentos e potencialidades para a internacionalização do Queijo Serpa para estes 
mercados. 

• A3. Participação em Feiras de Referência do setor dos queijos. 

• A4. Ações de prospeção de importadores e clientes. 

• A5. Ações de Marketing e comunicação internacional. 

• A6. Missões inversas de importadores e opinion makers. 

• A7. Ações de empoderamento de empresas para a internacionalização com sucesso. 

• A8. Ações de promoção do projeto e disseminação de resultados (transversal). 

• A9. Gestão técnica do projeto (transversal). 

Como referido o projeto assenta em 9 fases sucessivas e complementares entre si que asseguram um 
projeto sustentado, participado e interativo a nível regional pelos diferentes atores regionais.  

Para efeitos de concretização da fase 1, (A1), foi elaborado o presente documento onde se apresenta o 
diagnóstico e a estratégia de internacionalização para o Queijo Serpa, com a seguinte estrutura: 

 Identificação e caraterização do queijo tipo Serpa;  

✓ Identificação dos fatores diferenciadores do produto nos mercados internacionais; 

✓ Identificação dos segmentos de mercado externos preferenciais para o Queijo Serpa;  
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✓ Identificação de uma estratégia para internacionalização do Queijo Serpa. 

 Conclusões e Recomendações. 

A elaboração de uma estratégia concertada e partilhada para a internacionalização do Queijo Serpa é uma 
atividade destinada à promoção coletiva do produto nos mercados internacionais e decisiva no 
incremento sustentado e sustentável das exportações do setor.  

Este trabalho visa responder a uma necessidade que corresponde a uma falha de mercado sentida pela 
generalidade das pequenas e microempresas do setor na região e que se traduz na inexistência de uma 
clara definição e concretização dos fatores críticos de sucesso para uma internacionalização do Queijo 
Serpa. A internacionalização deste tipo de produtos deverá ser realizada com base em fatores intrínsecos 
ao produto e em fatores imateriais de competitividade, que sustente politicas de marketing e promoção 
internacional eficazes e com menores custos para os produtores regionais. 
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2. IDENTIFICAÇÃO E CARATERIZAÇÃO: O QUEIJO SERPA 

2.1 Caracterização da Industria Nacional de Lacticínios 

1“Os produtos lácteos são conhecidos há milênios, e é bastante provável que sejam usados para consumo 
humano desde os tempos das antigas tribos nómadas, devido à grande disponibilidade de leite dos 
rebanhos que eram deslocados junto com as populações humanas. A elaboração de certos laticínios como 
o queijo associa-se na cultura popular aos costumes culinários dos pastores de gado”.  

O século XX é a época em que o leite e os laticínios experimentaram forte expansão no seu consumo em 
todo o planeta. Avanços nos métodos artificiais de ordenha, alimentação e na seleção artificial de 
espécies, progressos tecnológicos nos processos de transporte e refrigeração, fizeram com que se 
produzisse uma paradoxal "sobreprodução" (paradoxal porque se começava a produzir mais leite com 
menos vacas).  

O queijo é um alimento sólido elaborado a partir do leite fermentado e coalhado de vaca, cabra, ovelha, 
búfalo, camela e outros mamíferos. É talvez o laticínio mais antigo da história do consumo humano.  

O leite é induzido ao coalhar-se usando uma combinação de coalho (ou algum substituto) e acidificação. 
O queijo compõe-se de 35-55% de água na qual estão dissolvidos 10-40% de proteínas e 4-5% de sais. As 
bactérias se encarregam de acidificar o leite, tendo também um papel importante na definição da textura 
e do sabor da maioria dos queijos 

Existem centenas de tipos de queijos produzidos em todo o mundo. Diferentes estilos e sabores de queijo 
são o resultado do uso do leite de diferentes mamíferos ou com o acréscimo de diferentes teores de 
gordura, empregando determinadas espécies de bactérias e bolores, e variando o tempo de 
envelhecimento e outros tratamentos de transformação. Outros fatores incluem a dieta animal e a adição 
de agentes aromatizantes tais como ervas, especiarias, ou defumação. A condição de pasteurização do 
leite pode também afetar o sabor final. O amarelo e o vermelho usados para colorir muitos queijos é o 
resultado da adição de colorau. Os queijos são consumidos puros ou como ingrediente de pratos diversos.  

O queijo é um bom complemento alimentar de longa durabilidade e alto teor de 
gordura, proteína, cálcio e fósforo. O queijo é uma forma mais compacta de nutrição e tem uma validade 
mais longa que a do leite do qual ele é feito. Os produtores de queijos podem instalar-se próximos ao 
centro de uma região leiteira e beneficiarem-se do rápido acesso ao leite fresco, dos preços mais baixos 
do leite e das despesas menores com o transporte. 

O setor dos laticínios em Portugal Continental e nas ilhas distingue-se pela elevada qualidade do leite 
produzido. Dada a volatilidade do produto têm sido feitos vários esforços e inovações, no sentido de 
modernizar e diversificar o tipo de embalagens usadas na conserva deste bem. Quando falamos de leite, 
pensamos automaticamente em queijo. Portugal produz queijos de elevada qualidade, em gado criado 
maioritariamente ao ar livre, não só para o mercado nacional, mas também para o estrangeiro. Dos vários 
tipos de queijo existentes, fabricados com leite de ovelha, vaca, cabra ou de mistura, a consistência da 
pasta, o paladar e o grau de gordura variam de região para região. Fazer queijo é uma arte e revela a 
perícia das mãos que lhe dão forma.2 

3Em Portugal, entre 1986 e 2015, produziu-se em média 1,2 milhões de toneladas de produtos lácteos. 
Neste período foram produzidas 990 mil de toneladas em média de produtos frescos (tais como: leite para 
consumo, nata e iogurtes), o que representa um ritmo de crescimento médio anual de 1,0% inferior ao 

 

1 Texto adaptado, a partir da informação disponível “on-line”: https://pt.wikipedia.org/wiki/Lactic%C3%ADnios 

2 Texto adaptado da informação disponível “on-line”: http://www.sisab.pt/website/pt/setor_la.php - Salão Internacional do Setor 

Alimentar e Bebidas. 23.ª Edição-2018. 

3 INE, “Estatísticas da Produção e Consumo de Leite 2015”, Edição 2016 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Tribos_n%C3%B4mades
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rebanho
https://pt.wikipedia.org/wiki/Queijo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pastor
https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9culo_XX
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ordenha
https://pt.wikipedia.org/wiki/Queijo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Alimento
https://pt.wikipedia.org/wiki/Leite
https://pt.wikipedia.org/wiki/Vaca
https://pt.wikipedia.org/wiki/Capra_aegagrus_hircus
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ovelha
https://pt.wikipedia.org/wiki/B%C3%BAfalo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Camelus
https://pt.wikipedia.org/wiki/Mam%C3%ADfero
https://pt.wikipedia.org/wiki/Queijo_coalho
https://pt.wikipedia.org/wiki/Bact%C3%A9ria
https://pt.wikipedia.org/wiki/Sabor
https://pt.wikipedia.org/wiki/Anexo:Lista_de_queijos
https://pt.wikipedia.org/wiki/Gordura
https://pt.wikipedia.org/wiki/Aromatizante
https://pt.wikipedia.org/wiki/Erva
https://pt.wikipedia.org/wiki/Especiaria
https://pt.wikipedia.org/wiki/Defumar
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pasteuriza%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Amarelo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Vermelho
https://pt.wikipedia.org/wiki/Colorau
https://pt.wikipedia.org/wiki/Prote%C3%ADna
https://pt.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1lcio
https://pt.wikipedia.org/wiki/F%C3%B3sforo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Queijeiro
http://www.sisab.pt/website/pt/setor_la.php
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ritmo de crescimento dos produtos fabricados (considerando-se nesta categoria: os produtos lácteos em 
pó, manteiga e queijo) (+ 2,4%), os quais tiverem uma produção média de 168 mil toneladas. 

Cerca de 70% do volume total de leite e produtos lácteos produzidos pela indústria nacional correspondeu 
a leite para consumo. A produção de iogurtes contribuiu com 7,9%, o queijo com 5,1%, cabendo aos 
restantes produtos lácteos uma comparticipação individual inferior a 2%. 

Nos últimos 29 anos, a produção de leite para consumo perdeu 13 p.p. na estrutura de produção nacional, 
dos quais 9 p.p. foram estruturalmente absorvidos pelas produções de iogurtes e queijo. A produção de 
nata aumentou 10 vezes e em 2015 contribuía com 2% da produção nacional de leite e produtos lácteos. 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: INE, “Estatísticas da Produção e Consumo de Leite 2015”, Edição 2016 

 

A produção total de queijo em 2015 decresceu 1,7%, face a 2014, com 77,2 mil toneladas produzidas. Esta 
evolução resultou sobretudo da menor produção de queijo de vaca, que com 57 mil toneladas, diminuiu 
2,9%; enquanto o queijo de mistura atingiu as 5,7 mil toneladas, ou seja, um aumento de 6,4% 
comparativamente a 2014.  

O nível de produção do queijo de ovelha registou uma variação pouco significativa (+0,6%), com 11,5 mil 
toneladas e o de cabra apresentou um decréscimo de 2,7%, não tendo ultrapassado as 2,6 mil toneladas. 

 

 

 

 

                                        Fonte: INE, “Estatísticas Agrícolas 2015”, Edição 2016 

 

Quanto à estrutura de vendas da indústria de laticínios, esta aponta para uma importância quase 
equitativa da representatividade do leite para consumo e queijo, respetivamente 36,4% e 31,2%, em 
média, do valor total de vendas no período 2010-2015. 

Enquanto o leite perde quase metade da sua importância, em termos de volume, o queijo amplifica 6 
vezes em valor devido à sua grande valorização. O queijo surge como o produto lácteo mais valorizado 
nos últimos 5 anos por oposição aos iogurtes.  

2.2 O Queijo Serpa 

A fabricação de queijo em Portugal é uma tradição que se perde nos tempos, mas a preocupação com a 
qualidade só ocorreu no último século 

Produção de 

Queijo (t)
2013 2014 2015 (Pro)

De Vaca 55 972              59 042     57 338     

De Ovelha 11 624              11 434     11 502     

De Cabra 2 718                2 723       2 650       

De Mistura 5 420                5 337       5 677       

TOTAL 75 734              78 536     77 167     
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Sendo enorme o potencial do País para a produção de queijo de ovelha de qualidade, as técnicas de 
fabrico difundiram-se e refinaram-se nas regiões de origem e de acolhimento dos rebanhos transumantes. 

Nos finais do século XIX já estavam sedimentadas as características distintivas dos queijos mais afamados 
do País. No século XX, o alargamento do mercado dos queijos tradicionais e a crescente exigência de 
qualidade levaram ao refinamento das técnicas de produção e a redução dos produtos deficientes. 

Podemos, assim, concluir que a tradição se fez até ao século XIX e a qualidade se construiu essencialmente 
no século XX. 

Muitos autores defendem que o conhecimento e a técnica de fabrico do queijo no nosso país irradiaram 
da serra da Estrela, tendo sido difundidos pelos pastores transumantes. A provar tal tese está o facto de 
a tecnologia ser muito semelhante em todas as regiões de produção com tradição.  

Portugal possui um apreciável património de queijos tradicionais de leite de ovelha, sendo menos variado 
o leque de queijos de leite de vaca e de leite de cabra. 

Todos os queijos de leite de ovelha, com exceção do queijo da serra da Estrela, são produzidos em regiões 
de clima mediterrânico; é o caso dos Queijos Serpa, Évora, Castelo Branco, Nisa, Terrincho e Azeitão. O 
queijo amarelo, da Beira Baixa, picante e mestiço de Tolosa, são de mistura de leite de ovelha e de cabra, 
sendo este último proveniente da região do queijo de Nisa. 

Os queijos tradicionais de leite de vaca são o queijo de São Jorge e o queijo do Pico, originários dos Açores. 

O queijo de Rabaçal é um queijo de mistura em proporções variáveis de leite de cabra, vaca e ovelha, e é 
proveniente da serra de Sicó, a sul do rio Mondego. 

Os queijos com tradição são em maioria feitos com leite de ovelha sendo provenientes de determinadas 
regiões que têm em comum o facto de o clima mediterrânico ser aí dominante. 

O Queijo Serpa  é um queijo de ovelha português proveniente do Alentejo,  sendo possivelmente o queijo 
tradicional de maior fama no Alentejo. O seu singular aroma forte e sabor picante parte fundamental do 
património cultural das gentes do Baixo Alentejo. A sua origem perde-se na arte dos tempos, tratando-se 
de um queijo de ovelha curado, em que a pasta poderá ser semimole amanteigada, com um mínimo de 
30 dias de maturação. 

 
4Método de produção: O fabrico atualmente é efetuado uma única vez ao dia, de modo a reduzir o mais 
possível o espaço de tempo decorrido após a ordenha. A maturação faz-se em locais de cura natural ou 
instalações de ambiente controlado. O tempo de cura mínimo é de 30 dias. Pode sofrer duas salgas, sendo 
a primeira aquando da filtragem e a segunda já depois da massa estar encinchada e preparada para o 
esgotamento do soro. 

 

4 Texto adaptado da informação consultada “on-line”, :https://tradicional.dgadr.pt/pt/cat/queijos-e-produtos-lacteos/237-queijo-

de-serpa-dop. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Queijo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Portugal
https://pt.wikipedia.org/wiki/Alentejo
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O queijo é feito com leite cru de ovelha, à semelhança do queijo de Azeitão e do queijo da Serra, usando 
a flor de cardo como elemento coagulante, colhida no verão português, entre junho e agosto, é seca e 
armazenada para durar enquanto houver produção de queijo. 

O processo de fabrico artesanal não é muito diferente dos seus congéneres, as diferenças estão 
particularmente, na raça da ovelha na alimentação natural do montado em pastagens de excelente 
qualidade. 

Trata-se de um produto de sabor único devido às pastagens e ao respetivo leite utilizado. 

Os queijos ficam no mínimo um mês a curar nas queijarias, também conhecidas por rouparias devido aos 
panos necessários para a cinta colocada à volta que lhe dá a forma. Passado o tempo de cura, o queijo 
fica com uma capa maleável fina e ligeiramente rugosa, de cor amarelo-palha. Esta capa guarda dentro 
uma pasta soberba, unida e cremosa, macia e amanteigada, podendo mesmo entornar. 

Área de produção: A área geográfica de produção abrange os concelhos de Mértola, Beja, Castro Verde, 
Almodôvar, Cuba, Ourique, Moura, Serpa, Vidigueira, Aljustrel, Ferreira do Alentejo, Alvito, Odemira, 
Santiago do Cacém, Grândola e Alcácer do Sal, nos distritos de Beja e Setúbal.5 

 

 
No final de 2015, o número de queijarias produtoras de Queijo Serpa nos concelhos de Serpa, Mértola, 
Beja e Moura, ascendia a 20, com uma capacidade de produção que ronda os 300 mil Kg, distribuídos do 
seguinte modo: 

 
Fonte: Quadro n.º de Queijarias e produção de queijo de ovelha, Câmaras Municipais 

 

5 Informação disponível “on-line”: https://tradicional.dgadr.pt/pt/cat/queijos-e-produtos-lacteos/237-queijo-de-serpa-dop, 

https://tradicional.dgadr.pt/pt/cat/queijos-e-produtos-lacteos/237-queijo-de-serpa-dop,


Diagnóstico e Plano estratégico 
 

Avenida Miguel Bombarda, 42 - 2ºA – 1050-166 Lisboa | Tel: 211 373 888 | Tlm: 919 893 015 | www.mjcondessa.com 

9 
 

História: O fabrico do Queijo Serpa tem por base a receita do queijo Serra da Estrela DOP, que se 
complementa com os recursos utilizados e as características climáticas desta região, tornando-o num 
queijo muito particular. A primeira referência bibliográfica foi feita em 1905, por Joaquim Rasteiro, para 
o “Congresso de Leitaria”. 

O Queijo Serpa dadas as suas características e a sua importância do ponto de vista económico é um dos 
produtos artesanais portugueses, do setor alimentar que interessa defender, incrementar e divulgar. 
Neste sentido, foram adotadas medidas que protegem este tipo de queijo tradicional, que passaram pela 
delimitação da respetiva área de produção, pela fixação de parâmetros que garantam a sua genuinidade 
e qualidade, defendendo assim o seu lugar de relevo que ocupa no mercado nacional potenciando-se a 
expansão internacional, deste produto. 
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3. IDENTIFICAÇÃO DOS FATORES DIFERENCIADORES DO PRODUTO NOS 
MERCADOS INTERNACIONAIS 

Os produtos agrícolas e géneros alimentícios tradicionais estão, normalmente, associados à tradição, 
ruralidade, história, natureza, região ou área geográfica de um país, exemplo disso é o Queijo Serpa. 
Portugal possui, efetivamente, uma diversidade importante destes produtos que emergiu dos recursos 
endógenos e das caraterísticas singulares e conhecimentos populares e que lhes conferem 
particularidades únicas.  

O Queijo Serpa, trata-se de um recurso do nosso património associado a um “saber fazer” que remonta 
aos nossos antepassados que desde sempre procuraram valorizar o produto, o produtor e o meio 
ambiente. Trata-se do queijo tradicional de maior fama no Alentejo, que é produzido exclusivamente com 
recursos endógenos alentejanos, apresentando como fatores diferenciadores o sabor, a textura, a 
apresentação e a embalagem.  

A produção do Queijo Serpa é assegurada por pequenos fornecedores locais, os quais têm uma real paixão 
pela comida e pelos produtos que vendem.  

Ao nível internacional temos assistido ao desenvolvimento do mercado alimentar mais especificamente, 
o mercado gourmet. Os consumidores europeus estão agora a privilegiar cada vez mais o consumo de 
produtos que estão associados à tradição, genuidade e a ruralidade. Temos assistido a um claro 
incremento no “apetite pelo consumo de produtos de qualidade”, resultando num aumento da procura 
por produtos gourmet, que constituem um verdadeiro delírio visual e sensorial. Os produtos gourmet 
assentam em tês características fundamentais: qualidade, apresentação e autenticidade. Assim as 
especialidades regionais, os artigos de produção limitada, assim como tudo o que é feito de forma 
artesanal, fazem parte deste segmento alimentar, onde o Queijo Serpa se enquadra na perfeição. 

O conceito gourmet engloba, assim, produtos de qualidade superior, que apresentam características raras 
e distinguíveis dos demais, que se enquadram e projetam num mercado mais exclusivo de consumo e que 
proporcionam prazer e satisfação pessoal ao consumidor, assim como pode referir-se a uma pessoa que 
tem o gosto por apreciar iguarias sofisticadas e exclusivas.   

Neste contexto, o Queijo Serpa, apresenta-se como um produto Gourmet apto a preencher as 
necessidades de um nicho de mercado, que se encontra em proliferação nos mercados europeus. 

O Queijo Serpa, apresenta características impares que se enquadram nas tendências europeias ao nível 
do setor alimentar, ao associar num mesmo produto fatores imateriais de competitividade: 

✓ Um forte apelo sensorial, apresentado um singular aroma e sabor picante, parte fundamental do 
património cultural das gentes do Baixo Alentejo. 

✓ Produto autêntico, genuíno e singular da região alentejana. 

✓ Processo de fabrico artesanal, ligado à cultura e à tradição local. 

✓ Modo de produção sustentável, com base nos recursos endógenos rurais. 

O produto Queijo Serpa, associado a outros produtos da Fileira Agroalimentar, sobre a marca 
Portugal/Alentejo/Produtos rurais tradicionais de qualidade, têm uma janela de oportunidades à sua 
espera, na medida em que apresenta as características que hoje são procuradas pelos consumidores 
internacionais.  
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4. IDENTIFICAÇÃO DOS MERCADOS EXTERNOS PREFERENCIAIS PARA O QUEIJO 
SERPA 

4.1  Tendências de Consumo 

De acordo com o estudo da Delloite6, existem cinco grandes tendências que estão a redefinir os hábitos 
alimentares do consumidor, nomeadamente: 

 

Fonte: Deloitte Consultores S.A., “Have you met the new consumer?”, abril 2017 

 

✓ O smart shopping consiste num comportamento de compra inteligente e ponderado, 
introduzindo profissionalismo à compra e colocando maior importância no preço – “A penny 
saved is a penny earned”. 

✓ Há uma maior consciência da importância da saúde e bem-estar e uma procura por alternativas 
alimentares mais benéficas e com valor acrescentado. O consumidor procura várias formas de 
satisfazer as suas necessidades em prol de uma melhor saúde, tendo passado a evitar alimentos 
de menor valor nutricional a apostar em alimentos biológicos. 

✓ O consumidor está crescentemente desperto para a necessidade de realizar um consumo 
consciente e respeitador da disponibilidade limitada de recursos naturais. A preocupação com a 
sustentabilidade é uma tendência crescente, comprovada pela disponibilidade dos 
consumidores para pagar mais por produtos responsáveis. 

✓ A procura por conveniência atinge não só a forma como o consumidor compra, mas também os 
alimentos que consome. O ritmo de vida acelerado dos consumidores impulsiona a procura por 
produtos e serviços mais práticos e flexíveis, como o e-commerce. 

✓ A experiência associada à aquisição de um produto tem uma importância crescente e é 
considerada um fator de diferenciação, por vezes determinante, na escolha realizada. As 
gerações mais jovens destacam-se pela particular importância que dão à experiência de consumo 
de produtos, de qualidade, genuínos, produzidos de uma forma sustentável e que os façam viajar 
pelo mundo dos sabores. 

Os consumidores assimilaram padrões mínimos de Saúde, Conveniência e Confiança na expetativa 
associada aos alimentos que consomem. Estabeleceram os atributos mínimos que estão dispostos a 
comprar assentes na qualidade, tradição, genuinidade, singularidade e modo de produção que respeite o 
ambiente que garanta a permanência sustentável do planeta. 

 

6 Deloitte Consultores S.A., “Have you met the new consumer?”, abril 2017 
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Os produtos lácteos, em particular o queijo de produção tradicional, tem sido um dos produtos que se 
tem destacado e que consegue responder às tendências de consumo supracitadas. 

4.2 Mercados externos preferenciais para o Queijo Serpa 

A história do leite e dos seus derivados, entre os quais o queijo, remonta aos tempos em que o homem 
começou a domesticar e a criar animais. Com a civilização romana observou-se um importante marco na 
evolução do produto, tendo esta introduzido o consumo do leite de vaca e aperfeiçoado a técnica para 
trabalhar os seus derivados. São consumidas, anualmente, quase 480 milhões de toneladas de leite e 
derivados.2 

7Mundialmente, o queijo é um dos principais produtos agrícolas. De acordo com a Organização das Nações 
Unidas para a Alimentação e a Agricultura, mais de 18 milhões de toneladas de queijo foram produzidas 
mundialmente em 2004.8Tendo se  alcançado cerca de 22 milhões de toneladas em 2014.  

As principais regiões de produção foram a União Europeia (UE) em pouco menos de metade desse volume 
e os Estados Unidos em aproximadamente um quarto desse total. 

O consumo de queijos representa 13% do consumo global de lácteos, com a Europa Ocidental e a América 
do Norte a serem os maiores consumidores per capita e os mercados mais maduros. 

No futuro, o setor de queijos deverá continuar a registar um crescimento anual de aproximadamente 2% 
até 2024, de acordo com a Federação Internacional de Lácteos.  

 

 

Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Queijo#Produ.C3.A7.C3.A3o 

7 Os Estados Unidos apesar de ser um dos maiores produtores mundiais de queijo, são exportadores 
marginais, já que a maioria de sua produção é para o mercado interno.  

Com efeito, o maior exportador de queijo, por valor monetário, é a França e o segundo a Alemanha. 
Dentro dos TOP 10 maiores exportadores, apenas a Irlanda, a Nova Zelândia, os Países Baixos e 
a Austrália têm uma produção de queijo que é orientada principalmente para a exportação: 
respetivamente 95%, 90%, 72 % e 65% de sua produção de queijo é exportada.   

 

7 Texto adaptado a partir da informação disponível “on-line: 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Queijo#Produ.C3.A7.C3.A3o_e_consumo_mundial 

8 Texto adaptado a partir da informação disponível “on-line”: artigo publicado, a 21/06/2016: “Tendências globais de produção e 

consumo de queijos”, em  https://www.milkpoint.pt/noticias/novidades-do-setor/tendencias-globais-de-producao-e-consumo-de-

queijos-100685n.aspx 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Agricultura
https://pt.wikipedia.org/wiki/Organiza%C3%A7%C3%A3o_das_Na%C3%A7%C3%B5es_Unidas_para_a_Alimenta%C3%A7%C3%A3o_e_a_Agricultura
https://pt.wikipedia.org/wiki/Organiza%C3%A7%C3%A3o_das_Na%C3%A7%C3%B5es_Unidas_para_a_Alimenta%C3%A7%C3%A3o_e_a_Agricultura
https://pt.wikipedia.org/wiki/Tonelada
https://pt.wikipedia.org/wiki/Exporta%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7a
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica_da_Irlanda
https://pt.wikipedia.org/wiki/Nova_Zel%C3%A2ndia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pa%C3%ADses_Baixos
https://pt.wikipedia.org/wiki/Austr%C3%A1lia
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A União Europeia destaca-se como um grande produtor e consumidor de queijos. Os vinte e oito países 
que compõem o bloco são responsáveis pela maior produção de queijo do mundo, totalizando 9,525 
milhões de toneladas em 20159 e 2 mil milhões10, no primeiro trimestre de 2017. 

Portugal carateriza-se por ser um produtor de queijos de nicho onde a diferenciação é muito valorizada.  
O Queijo Serpa, é um bom exemplo deste facto.  Neste sentido, para sua internacionalização foram 
selecionados 5 mercados: Espanha, França, Reino Unido, Alemanha e Suíça. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estes cincos países (4 dos quais pertencentes à EU) apresentam um elevado potencial para a 
internacionalização deste produto, tendo por base os seguintes fatores: 

✓ Claro incremento no consumo de produtos de qualidade, associados à tradição, singularidade, 
genuinidade e ruralidade; 

✓ Elevada concentração de emigrantes portugueses instalados que podem potenciar o 
denominado “mercado da saudade”; 

✓  Principais clientes de Portugal das exportações do setor agroalimentar; e 

✓ Proximidade geográfica. 

De acordo com a informação publicada pelo INE, as exportações de produtos alimentares e bebidas 
portuguesas pelos cinco mercados supracitados, caracteriza-se do seguinte modo: 

 
Fonte: INE, Estatísticas do comércio internacional de bens, “Exportações (€) de bens por Local de destino e Tipo de bens (CGCE)”, 
maio 2017.  

 

 

9 Informação disponível “on-line”: http://www.clal.it/en/?section=produzioni_cheese 

10 Eurostat, “Key figures on Europe -2016 Edition” 
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De acordo com o relatório “Monthly Intra-Trade” de 14/01/2016, produzido pelo Observatório do 
Mercado do Leite (Milk Market Observatory), tendo em referência os primeiros 10 meses de 2015, a 
estrutura de exportações e importações de queijo dos seguintes países caracteriza-se do seguinte modo: 

 

 

 

 

Fonte: Milk Market Observatory, “Monthly Intra-Trade”, 14/01/2016 

 

 

 

 

 

Espanha 

Espanha tem uma área de 504 030 km² 11 e tem cerca de 46,44312 milhões de habitantes. É a 14ª maior 
economia a nível mundial13. O PIB espanhol registou um crescimento de 29,30% entre 2004 e 2016, 
alcançando os 1,113 mil milhões de euros14.  Encontra-se no 32º lugar do Ranking Doing Business do Banco 
Mundial15. 

Portugal e Espanha mantêm uma relação comercial bastante intensa, fruto da proximidade. Espanha é, 
no setor agroalimentar, o maior destino de exportação dos produtos portugueses. Entre 2004 e 2016 as 
exportações portuguesas de Produtos Alimentares e Bebidas para este país, mais que duplicaram, 
passando dos 739 milhões de euros em 2004 para 1 996 milhões de euros em 2016.  

Tendo em consideração a proximidade geográfica e o aumento do consumo de produtos portugueses de 
qualidade associados à tradição local, o mercado Espanhol assume-se como o mercado natural para a 
exportação do Queijo Serpa. 

 

França 

Com uma área de 673.801 km216 e com uma população estimada de 65,53812 milhões de habitantes, a 
França é atualmente a 6ª maior economia mundial13. O PIB deste país registou um crescimento de 30,07% 
entre 2004 e 2016, atingindo os 2 ,225 mil milhões de euros em 201614. Encontra-se no 29º lugar do 
Ranking Doing Business do Banco Mundial 15. 

No que diz respeito às trocas comerciais entre Portugal e França no setor agroalimentar têm crescido nos 
últimos anos. A exportação de Produtos Alimentares e Bebidas de Portugal para França aumentou cerca 

 

11 Informação disponível “on-line”:  https://pt.wikipedia.org/wiki/Espanha 

12 Informação disponível “on-line”: http://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.TOTL, dados referentes a 2015 

13  Informação disponível “on-line”: https://economiapt.com/top-10-maiores-economias-do-mundo 

14 Informação disponível “on-line”: http://www.pordata.pt/Europa/Produto+Interno+Bruto+(Euro)-1786 

15  Informação disponível “on-line”: http://portugues.doingbusiness.org/Rankings 

16 Informação disponível “on-line”: https://pt.wikipedia.org/wiki/Geografia_da_Franca 

http://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.TOTL,
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de 84,51% entre 2004 e 2016, passando para os 518 milhões de euros em 2016. Dados que a colocam 
como o segundo maior destino de exportações portuguesas neste setor. 

Sendo a França o segundo maior destino das nossas exportações neste sector, aliado ao número de 
portugueses residentes neste país, o mercado francês constitui um potencial mercado para o consumo 
de Queijo Serpa. 

Reino Unido 

O Reino Unido tem uma área de cerca de 245 km² 17 e uma população estimada de 65,12812 milhões de 
habitantes. É a 5ª maior economia mundial13, registando 2,366 mil milhões de dólares no PIB de 201614. É 
reconhecido pelas suas políticas de proteção ao investidor estrangeiro, encontrando-se em 7º lugar do 
Ranking Doing Business do Banco Mundial.15 

As relações comerciais com Portugal têm crescido gradualmente, em especial no setor agroalimentar. O 
valor das exportações de Portugal para o Reino Unido no que diz respeito a Produtos Alimentares e 
Bebidas ocorreu um crescimento de cerca de 51,57% entre 2004 e 2016, tendo alcançado os 310 milhões 
de euros. 

Os ingleses têm vindo demonstrar um interesse cada vez maior em produtos agroalimentares de 
qualidade, associados à tradição, singularidade, genuinidade e ruralidade. 

Tendo em consideração esta tendência de consumo, juntamente com o facto das relações comerciais 
entre Portugal e o Reino Unido estarem a crescer, deverá existir uma aposta na comercialização do Queijo 
Serpa no mercado inglês. 

Alemanha 

A Alemanha tem uma área estimada de 357 021 km² 18 e tem perto de 81,67912 milhões de habitantes. É a 
economia mais forte da Europa e 4ª maior a nível mundial13. É também um dos principais países 
exportadores no mundo. Entre 2004 e 2016 registou um crescimento do PIB na ordem dos 37,97%, tendo 
chegado aos 3,132 mil milhões de euros em 2016 14. Encontra-se no 17º lugar do Ranking Doing Business 
do Banco Mundial15. 

As relações comerciais entre Portugal e a Alemanha são estáveis. No setor agroalimentar as exportações 
portuguesas para a Alemanha cresceram 130% entre 2004 e 2016, com as exportações de Produtos 
Alimentares e Bebidas a passarem para os 177 milhões de euros. 

O mercado alemão, tem sido cada vez mais recetivo aos produtos portugueses, como resultados das boas 
experiências gastronómicas que os alemães têm quando visitam o nosso país. A nossa gastronomia, 
baseada nos produtos de qualidade, que ainda são produzidos de modo tradicional e de forma 
sustentável, com recursos aos produtos endógenos de cada região singularidade, genuinidade e 
ruralidade, constitui um apelo ao consumo dos nossos produtos para além-fronteiras. Neste sentido, e 
dado que as exportações portuguesas para a Alemanha têm registado um significativo incremento, o 
mercado alemão surge como um potencial mercado onde o Queijo Serpa poderá ter uma grande 
aceitação. 

 

Suíça 

A Suíça tem uma área estimada de 41.285 km² 19 e tem perto de 8,281 milhões de habitantes. É um país 
de pequena dimensão, contudo, assume o 19º lugar no Top 20 Maiores Economias do Mundo em 2016 13. 

 

17 Informação disponível “on-line”: https://pt.wikipedia.org/wiki/Reino_Unido#Geografia 

18 Informação disponível “on-line”: https://pt.wikipedia.org/wiki/Geografia_da_Alemanha 

19 Informação disponível “on-line”: https://pt.wikipedia.org/wiki/Suiça#Geografia 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Quil%C3%B3metro_quadrado
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Entre 2004 e 2015 registou um ligeiro aumento do PIB na ordem dos 1%, tendo chegado aos 604 milhões 
de euros em 2015 14.   

Para a exportação de produtos deste setor, é igualmente importante ter em conta o número de 
portugueses residentes na Suíça, que quase duplicou entre 2000 e 2015, tendo passado de cerca de 130 
mil, para 216 mil em 201520. Torna-se, portanto, vantajoso aproveitar estas relações económicas entre os 
dois países e, principalmente para o setor agroalimentar, devido ao número de portugueses a residir na 
Suíça que poderão representar uma percentagem forte dos consumidores de produtos exportados. 

A Suíça é um país de prados. Cerca de 80% da terra cultivável não é adequada para o cultivo sendo 
explorada sobretudo com a criação de animais. A produção de queijo tem na Suíça uma tradição secular.  
Quase 70% dos queijos consumidos na Suíça são fabricados na Suíça, incluindo famosos: Gruyère, 
Emmental e Raclette, sendo que os restantes 30% são importados. Os consumidores têm vindo a 
demonstrar uma tendência cada vez maior para o consumo de queijo gourmets, procurando consumir 
queijos de elevada qualidade, com carácter natural e de bom sabor. Este facto aliado ao número de 
portugueses residentes na Suíça, vem justificar a escolha da Suíça como um dos países de destino para a 
exportação do Queijo Serpa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

20 Informação disponível “on-line”:http://observatorioemigracao.pt/np4/paises.html?id=43, Quadro, A.1 População residente por 
naturalidade, 2000-2015 

http://observatorioemigracao.pt/np4/paises.html?id=43,
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5. IDENTIFICAÇÃO DE UMA ESTRATÉGIA PARA INTERNACIONALIZAÇÃO DO 
QUEIJO SERPA. 

21A Indústria Portuguesa Agroalimentar tem sido confrontada com enormes desafios, nomeadamente ao 
nível dos seus fatores de competitividade associados à inovação (produto, processo e marketing).  

Adicionalmente, o setor agroalimentar apresenta assimetrias, assim se por um lado temos um pequeno 
núcleo de grandes companhias nacionais e multinacionais, que assentam o seu negócio na força das suas 
marcas, por outro, temos um vasto tecido empresarial muito atomizado, cujo sucesso depende muito de 
um esforço conjunto de valorização das suas categorias de produtos (produtos de fabrico tradicional, e 
de grande qualidade e autenticidade, afetos aos recursos endógenos de cada região). 

Dado o facto do tecido empresarial deste setor se apresentar maioritariamente atomizado, ao longo das 
últimas décadas não foi percecionado nem valorizado a internacionalização deste setor.  De forma geral, 
e tendo em consideração a tipologia das empresas deste setor, a oferta sempre foi muito orientada para 
o mercado interno. Torna-se assim urgente conseguir catapultar os produtos alimentares portugueses, 
de qualidade reconhecida, para uma plataforma internacional. O caminho da internacionalização das 
empresas nacionais, como forma de conquista de novas oportunidades, torna-se uma inevitabilidade 

A qualidade dos nossos produtos, associada a um reforço das redes de contactos internacionais, revela, 
por si só, um enorme potencial de sucesso que permitirá, em vários casos, um ganho de dimensão do 
setor e consequentemente da economia nacional.  

A produção do Queijo Serpa nos concelhos de intervenção do projeto, é assegurado, por um conjunto de 
mais de 20 queijarias, espalhadas por alguns concelhos alentejanos para as quais, o caminho da 
internacionalização das suas atividades, mais do que um desígnio, é uma necessidade.  

Para muitas micro e pequenas empresas da região, à semelhança do que ocorre um pouco por todo o 
país, as fronteiras nacionais ainda representam uma barreira significativa à expansão das suas atividades 
e ainda dependem, em grande parte ou exclusivamente, do que vendem no mercado nacional e, apesar 
das vantagens, “ir para o estrangeiro” constitui ainda um passo difícil para a maior parte delas. 

Estas empresas não têm definidas estratégias de marketing e promoção sofisticadas, atuais e sustentadas 
que permitam ganhos substanciais na colocação dos produtos regionais do setor agroalimentar nos 
mercados internacionais. 

O projeto Queijo Serpa – Impulso à Internacionalização surge, então, como uma iniciativa coletiva que 

visa a internacionalização do setor do Queijo Serpa da Região do Alentejo com enfoque na concretização 
de medidas de apoio à promoção e valorização do potencial de internacionalização da fileira, baseada nos 
recursos endógenos da Região Alentejo. Este esforço de promoção internacional do Queijo Serpa, 
pretende ser inovador e sustentado em ações de valorização dos recursos endógenos. Tendo como 
suporte a criação de estratégias de marketing e promoção inovadoras e sofisticadas, baseadas em 
caraterísticas imateriais diferenciadoras ligadas ao mundo rural regional, largamente valorizada em 
mercados mais exigentes a nível internacional. 

O projeto deverá constituir-se como um apoio efetivo à internacionalização do Queijo Serpa, que 
apresenta um elevado potencial de exportação, procurando apostar nos pontos fortes do setor a nível 
regional com base na promoção de inovação e valorização do produto por fatores imateriais de 
competitividade. 

Para a internacionalização do Queijo Serpa foi definida, uma estratégia assente num conjunto de 
atividades e ações a serem desenvolvidas, no âmbito de uma parceria entre uma entidade com larga 
experiência no território na gestão de projetos internacionais e de apoio às PME, a ADPM, e uma 

 

21 Com base no documento: “Politicas para a Exportação e Internacionalização a industria agroalimentar”, disponível em: 
http://www.fipa.pt/uploads/fotos_artigos/files/Internacionalizacao.pdf 
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associação de produtores recém-criada, mas com grande conhecimento da produção local de Queijo 
Serpa, a APROSerpa. 

A estratégia a desenvolver deverá passar pelo reforço da capacitação dos produtores regionais em termos 
de fatores imateriais de competitividade, nomeadamente, que os qualifique para se apresentarem em 
mercados internacionais mais sofisticados. 

A Estratégia de Internacionalização deverá assentar num conjunto de atividades complementares entre 
si, nomeadamente: 

5.1 Participação em Feiras de Referência do setor dos queijos 

Esta atividade tem como objetivo central a promoção do Queijo Serpa nos mercados externos 
suprarreferidos, através da participação em certames da especialidade, divulgando o produto junto do 
consumidor final e dos clientes potenciais nos mercados de destino e identificar potenciais clientes, 
importadores e parceiros. 

Esta atividade consiste, assim, na realização de ações de promoção internacional da oferta regional do 
setor agroalimentar com enfoque nas categorias de produtos e nos mercados prioritários de destino das 
exportações do Queijo Serpa. Contempla a presença com um stand institucional para promoção do Queijo 
Serpa em 5 certames de referência do setor, nomeadamente: 

✓ SIAL Paris 

✓  Salón du Fromage França  

✓ IFE Inglaterra  

✓ ANUGA - Alemanha 

✓ Salón Gourmet - Madrid  

Esta ação visa aumentar a visibilidade internacional do Queijo Serpa criando notoriedade para este 
produto do Alentejo de forma a potenciar o sucesso da internacionalização do setor para os mercados 
selecionados e colmatar a necessidade identificada de assegurar a notoriedade internacional do produto. 
As feiras selecionadas apresentam larga tradição no setor e representam a maior concentração de 
potenciais compradores do produto a nível europeu.  

SIAL Paris 

A certame SIAL realiza-se em Paris é uma vitrina exaustiva da oferta agroalimentar mundial. Destaca o 
dinamismo desta indústria no âmbito nacional e internacional como um quadro de negócios bastante 
positivo. 

É também o observatório das tendências mundiais de consumo de acordo com os grandes desafios de 
mercado e um trampolim de comunicação e promoção de produtos inovadores. Apresenta-se como o 
número 1 do mundo como evento de exibição alimentar. Entre os visitantes encontram-se representantes 
das entidades mais importantes do mundo no setor alimentar que procuram estar a par dos progressos e 
das novas tendências de mercado, procurar novos produtos e novos fornecedores. 

A participação na mesma proporciona um melhor retorno de investimento e mantem um passo à frente 
em termos de exposição de inovação alimentar.  

Participando no certame, poderá obter-se aumento de vendas dos produtos, discutir negócios, partilhar 
informações, descobrir as últimas tendências, lançar um novo produto.  

Retalhistas e comerciais, produtores alimentares, serviços, e profissionais de vinhos, entre outros, são 
possíveis expositores e compradores que se deslocam de todo o mundo para participarem na SIAL para 
encontrar novos produtos e/ou suplementos.  
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Salón du Fromage - França  

O Salón du Fromage et des Produits Laitiers é um evento internacional que se realiza em Paris e que 
oferece a todos os profissionais da fileira dos queijos e Produtos lácteos a oportunidade de partilhar e 
desenvolver know how, o respeito pela tradição e a exigência de qualidade, criatividade e inovação. 

Proporcionando um ambiente de autenticidade, marcam presença os produtores, importadores, 
distribuidores, profissionais de restauração, fabricantes, cooperativas, associações comerciais e 
fabricantes de equipamentos neste evento que reunirá mais de 6 300 profissionais deste setor. 

A atmosfera amigável facilita o relacionamento entre os profissionais presentes criando uma 
oportunidade única para conhecer os consumidores franceses e estrangeiros, realizar negócios e 
estabelecer novos contactos. 

O envolvimento de várias organizações comerciais e em especial da Fédération des Fromagers de France 
populariza este evento que na edição de 2014 registou a presença de mais de 100 jornalistas e bloguers 
e onde foram escritos mais de 130 artigos e realizadas várias reportagens televisivas, transformando este 
evento num lugar ideal para a divulgação de marcas e produtos. 

Este evento realiza-se a cada 2 anos e na sua ultima edição, em 2016, recebeu 6 720 visitantes 
profissionais dos quais 17% foram visitantes internacionais oriundos de 50 países. Nesta edição estiveram 
ainda representados 190 expositores oriundos de 12 países. 

IFE Inglaterra 

O International Food And Drink Event (IFE) é um evento que reúne os principais líderes das industrias do 
comercio de retalho, hotelaria, fabrico e venda por atacado no setor da alimentação e bebidas. Na IFE 
pode encontrar-se uma ampla variedade de empresas e várias atividades que se realizam durante a feira. 
Os expositores apresentam os seus produtos e serviços para o setor transformando este evento num dos 
lugares ideais para conhecer as tendências atuais desta fileira. 

Este evento que se realiza a cada 2 anos em Londres é um dos eventos de referência mundial deste setor 
onde a os alimentos, a bebida e a inovação são as palavras-chave. 

Na sua edição de 2015 este evento recebeu mais de 29 000 participantes oriundos de 108 países, e dispôs 
de 1 350 expositores que representam 57 países. Estiveram também presentes 45 chefes de renome 
internacional.  

ANUGA - Alemanha  

A ANUGA é a maior feira de alimentos e bebidas para comércio retalhista e restauração a nível mundial. 
Realizada a cada dois anos em Colónia, esta feira é considerada uma referência para as principais 
tendências nestes setores. Na ANUGA são expostos produtos inovadores provenientes de todo o mundo 
e paralelamente são realizadas palestras com oradores de topo e painéis de discussão sobre as últimas 
tendências e sobre o futuro destes setores. 

7 063 empresas de 108 países participaram na exposição da última edição da Feira ANUGA em 2015. 
Foram 769 expositores alemães e 6 294 expositores internacionais, cobrindo uma área de exposição de 
284 000 m². Esta edição de 2015 recebeu cerca de 160 000 visitantes profissionais oriundos de 109 países. 
A participação de visitantes internacionais cifrou-se nos 68%. Estes dados revelam uma oportunidade 
única para descobrir novos mercados e grupos-alvo e encontrar potenciais parceiros. 

A participação dos expositores internacionais foi de 89% e a participação de visitantes internacionais 
cifrou-se nos 68%. Nenhuma outra feira deste setor atrai tantos participantes e expositores 
internacionais, que ali se encontram para mostrarem e discutirem os seus produtos e conceitos, realizar 
os seus negócios e estabelecer relações com empresas e parceiros de outros países. Trata-se de uma 
excelente oportunidade de observar o que está a acontecer a nível internacional neste setor, estabelecer 
novos contactos e parcerias em diferentes regiões de todo o mundo. 
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Salón Gourmet - Madrid  

O Salón de Gourmets Madrid é o maior evento europeu dedicado exclusivamente a iguarias, a maior 
vitrina anual de alimentos e bebidas de alto nível. 

Profissionais dos Estados Unidos, Austrália, Japão, México, Singapura, China, e representações de suíços, 
franceses, holandeses, checos, dinamarqueses, finlandeses ou belgas, provam a dimensão deste certame. 
Pessoas e produtos vindos de todos os pontos do globo encontram-se neste evento de referência de 
alimentos e bebidas de alta qualidade. 

O Salón de Gourmets de Madrid, cujo Comité de Honra é presidido pelo Rei Don Juan Carlos I desde o ano 
de 2006 recebe a visita de embaixadores, conselheiros de diferentes comunidades autónomas e outras 
personalidades que visitam de forma oficial ou a título privado durante os quatro dias de exposição. 

Mais de mil expositores em cada edição cerca de 30 000 produtos e 1000 novidades, despertando a 
atenção de profissionais que visitam o Salón, a maior vitrina para a descoberta das novas tendências. 

5.2 Ações de prospeção de importadores e clientes 

Esta atividade visa promover o Queijo Serpa nos mercados externos identificados, aumentando a 
visibilidade internacional do Queijo Serpa e identificar potenciais clientes, importadores e parceiros.  

Para a concretização desta atividade deverão ser realizadas 5 ações de prospeção em cada um dos 5 
mercados: Espanha, França, Reino Unido, Alemanha e Suíça, para identificação e contacto com eventuais 
clientes, importadores e parceiros de negócios para as PME portuguesas produtoras de Queijo Serpa que 
se pretendam internacionalizar para estes países.  

Estas ações serão realizadas junto dos países alvo dos estudos de mercado projetados e incluem a 
dinamização de sessões de apresentação do Queijo Serpa a potenciais clientes, importadores e opinion 
makers identificados nos mercados de destino selecionados. Estas ações são preparadas com recurso a 
consultoria especializada para identificação de importadores do setor da revenda, distribuição e canal 
HORECA, potenciais clientes para as empresas portuguesas produtoras de Queijo Serpa.  

Esta abordagem permite explorar o conceito de Marketing com base em fatores imateriais de 
competitividade ligado aos símbolos e valores endógenos da região Alentejo, valorizados por segmentos 
de mercado exigentes e de relevância económica para o agroalimentar português (segmentos para 
produtos gourmet, tradicionais, regionais e históricos) criando uma imagem que ajuda a valorizar os 
produtos por caraterísticas inovadoras ao nível do marketing.  

Os contactos destes potenciais clientes internacionais são disponibilizados de forma universal junto dos 
produtores da Região através das ferramentas de comunicação criadas pelo projeto e utilizados na 
promoção e dinamização dos espaços de exposição nos certames onde a parceria estará presente a 
promover o Queijo Serpa (por convite para ações de demonstração/degustação a realizar durante os 
certames). 

5.3 Ações de Marketing e comunicação internacional 

Esta atividade tem como missão criar ferramentas para promover o Queijo Serpa nos mercados externos, 
aumentando a visibilidade internacional da oferta regional. 

Esta atividade agrega a criação e produção das ferramentas de marketing e promoção/comunicação do 
projeto a nível internacional incluindo a elaboração do plano de marketing internacional e do plano de 
comunicação para todo o projeto e a criação das ferramentas digitais e gráficas para a promoção 
internacional do Queijo Serpa. 

Responde à necessidade de criação de uma imagem e mensagem coletiva para a promoção do Queijo 
Serpa a nível internacional, promovendo e beneficiando de uma associação aos produtos endógenos do 
Alentejo de elevada qualidade e notoriedade internacional como é o caso dos vinhos e azeites da região. 
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Inclui: 

✓ Elaboração de um Plano de marketing internacional, onde seja apresentada a política de 
marketing estratégico e operacional para a promoção internacional do Queijo Serpa.  

✓ Realização de um Plano de comunicação com vista à: criação de mensagens chave da campanha 
para promoção internacional e à produção e envio de comunicados de imprensa para os média 
nacionais e internacionais.  

✓ Criação de imagem e design para a campanha de modo a ser criada uma imagem para a 
promoção internacional do Queijo Serpa e todas as derivações para os vários suportes gráficos e 
digitais da campanha. 

✓ Conceção de folhetos de promoção do Queijo Serpa incluindo traduções para 3 línguas em 
formato digital e para impressão e posterior distribuição junto de potenciais clientes, 
consumidores, importadores e opinion makers nos mercados de destino. 

✓ Criação e dinamização de site internacional para a campanha/projeto que visa a promoção 
internacional do Queijo Serpa incluindo pequenos vídeos multilingues. 

5.4 Missões inversas de importadores e opinion makers 

Esta atividade visa apresentar as caraterísticas diferenciadoras imateriais do produto a importadores e 
opinion makers estrangeiros 

A atividade consiste na promoção de 2 missões inversas de importadores, jornalistas e opinion makers 
provenientes de 4 países dos mercados europeus que valorizam fatores imateriais (genuinidade, 
autenticidade, tradição) para visita à Feira do queijo de Serpa. Estas missões inversas de importadores, 
jornalistas  e opinion makers à região (8 pessoas) provenientes dos 4 países considerados de maior 
potencial no âmbito do projeto têm por principal enfoque a promoção dos fatores imateriais associados 
ao Queijo Serpa, levando a que interessados diretos (importadores) ou influenciadores de opinião pública 
(jornalistas e opinion makers) vivenciem experiências únicas associadas aos sabores e tradições regionais, 
potenciando a replicação dessas experiências positivas junto de públicos mais alargados nos seus países 
de origem e promovendo desta forma os produtos regionais nos mercados de destino para as exportações 
dos produtos do setor agroalimentar da região. 

A presente atividade responde de forma direta à falha de mercado que se prende com o baixo 
conhecimento que os mercados mais sofisticados têm dos produtos específicos da região Alentejo e do 
Queijo Serpa em particular, da sua autenticidade, caraterísticas de ruralidade e outros fatores 
diferenciadores valorizados nestes mercados.  

5.5 Ações de empoderamento de empresas para a internacionalização com sucesso 

Esta atividade tem como objetivo central, envolver e capacitar os agentes locais para a implementação 
de estratégias bem-sucedidas de internacionalização do Queijo Serpa. 

A atividade consiste na capacitação das PME’s para uma internacionalização de sucesso através de 
contacto direto em ações de capacitação (workshops) e da criação e disponibilização da ferramenta 
prática para facilitar uma internacionalização bem-sucedida para os mercados selecionados – guias 
práticos para os mercados 

A atividade responde à necessidade identificada de capacitação dos agentes produtivos regionais para 
uma inovação de produto, processo e marketing que potenciem uma internacionalização bem-sucedida. 

A atividade inclui: 

✓ Realização de workshops de capacitação para uma internacionalização de sucesso do Queijo 
Serpa destinada a PME’s do setor com potencial para se internacionalizarem e  
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✓ Produção e impressão de um Guia prático para a internacionalização do Queijo Serpa para os 
mercados de Espanha, França, Inglaterra, Alemanha e Suíça. Pretende-se disponibilizar uma 
ferramenta com os aspetos mais relevantes a ter em conta no processo de internacionalização 
do Queijo Serpa para cada um dos mercados selecionados. 

5.6 Ações de promoção do projeto e divulgação de resultados (Transversal)  

Esta atividade contempla/agrega todos os processos de promoção e divulgação do projeto e disseminação 
de resultados. Pretende-se com esta componente dotar o projeto de ferramentas que permitam que o 
projeto tenha um carater mais abrangente e não discriminatório garantindo o acesso ao conhecimento e 
promoção nele produzido a todas as PME’s interessadas. As ações contempladas pretendem que a 
informação das atividades do projeto e o conhecimento e ferramentas produzidas cheguem ao maior 
número possível de empresas/entidades/público em geral.  Visa ainda assegurar um total cumprimento 
das normas e regras de publicidade dos incentivos conforme legislação em vigor. 

Desta forma estão previstas as seguintes ações nesta atividade: 

✓ Sessão de apresentação do projeto - Apresentação do projeto junto dos Atores Regionais da 
fileira do Queijo Serpa da Comunicação Social e do Público em Geral. 

✓ Produção de material gráfico e digital para promoção do projeto, em concreto, criação de 
imagem para o projeto assim como criação e produção de um desdobrável de divulgação do 
projeto.  

✓ Sessão de divulgação de resultado, para a apresentação dos resultados do projeto junto dos 
Atores Regionais da fileira do Queijo Serpa, da Comunicação Social e do Público em geral. 

✓ Criação e atualização do site do projeto assim como criação dos conteúdos de divulgação do 
projeto e sua atualização.  

✓ Produção de material gráfico e digital de disseminação de resultados, nomeadamente produção 
de brochura digital e desdobrável síntese de disseminação de resultados do projeto. 
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6. CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

6.1 Conclusões 

A internacionalização das PME produtoras de Queijo Serpa para mercados internacionais, como Espanha, 
França, Inglaterra, Alemanha e Suíça, deverá passar pelo aumento do reconhecimento e notoriedade do 
produto nestes mercados e pela disponibilização de conhecimento específico e crítico às empresas 
produtoras do queijo, tendo como objetivo último a promoção e a dinamização económica do setor 
agroindustrial da região, especialmente dos concelhos produtores de Queijo Serpa.   

O Queijo Serpa deverá afirmar-se junto dos mercados europeus, como produto de qualidade, suportado 
na singularidade, genuinidade e autenticidade dos recursos e tradições de produção endógenos da sua 
região de produção, visando o aumento da sua exportação. 

A concretização do projeto Queijo Serpa – Impulso à Internacionalização é uma clara aposta na produção, 
distribuição e comercialização de um produto genuíno, de qualidade produzido com recursos endógeos 
agrícolas e pecuários distintivos ao nível da região do Alentejo, junto dos mercados internacionais 
supracitados. 

Todas as ações do projeto contemplam a promoção e estímulo da participação dos diferentes atores 
regionais estando contempladas, para além das ações de promoção e convite à participação nas ações 
transversais ao projeto, reuniões de trabalho e ações de contato direto com diferentes atores. 

6.2 Recomendações 

Tendo em consideração a realidade existente, com a qual contactámos para a realização deste 
documento, recomendamos: 

✓ A Criação de um Observatório local, que se dedique à observação, acompanhamento e divulgação de 
informação, relativa à produção, distribuição e comercialização de queijo, nomeadamente, Queijo 
Serpa. 

A criação desta entidade, deverá dar resposta a um conjunto que questões, cujas respostas se 
encontram dispersas e sem qualquer certificação, nomeadamente: 

- Qual a capacidade produtiva instalada na região afeta à produção de Queijo Serpa. 

- Qual o valor da produção total, assim como indicação se a produção é ou não totalmente 
comercializada. 

- Identificação dos principais mercados de comercialização do produto (interno e externo). 

- Quais os canais de distribuição do produto. 

- Que tipos de meios de transporte deverão ser utilizados que garantam a qualidade do produto 
aquando da sua comercialização junto do consumidor final. 

- Que tipo de embalagem deverá ser utilizada na comercialização que garanta a qualidade do 
produto aquando da sua comercialização junto do consumidor final. 

✓ Participação em lojas virtuais on-line (e-commerce) relacionadas com a venda de produtos gourmet. 
Quando se fala em comércio eletrónico, como suporte a um negócio no sector agroalimentar, este 
deverá ser dirigido à venda on-line de produtos B2C (business-to-consumer), onde o cliente visualiza 
e escolhe o produto, realizando o pagamento através de um processo realizado on-line. 

✓ Aposta na divulgação do Queijo Serpa junto das fileiras de produtos regionais que atualmente já são 
reconhecidos internacionalmente, como a fileira do vinho alentejano. 
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✓ Desenvolvimento de ações conjuntas com outras regiões do país, já reconhecidas internacionalmente 
como regiões produtoras de queijos de qualidade, como é o caso da região Centro. 

✓ De acordo com a noticia publicada a 28/04/2017 22, pela Agencia Lusa, o Governo definiu o regime 
aplicável à composição, rotulagem e comercialização do leite e derivados que obrigará à publicação 
da origem destes produtos para valorizar a produção nacional. Neste sentido, e uma vez que esta 
estratégia seja publicada em Decreto-Lei, recomendamos a criação de uma entidade que promova a 
capacitação dos agentes locais para a implementação da estratégia definida no presente Decreto-lei. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

22 http://portaldoleite.azores.gov.pt/Noticia.aspx?PK=2270 
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