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RESUMO 
 
 As Regiões do Algarve e Alentejo e a Província de Huelva são territórios vizinhos e 
igualmente periféricos no âmbito da União Europeia. Apesar dessa proximidade as relações 
comerciais entre as empresas de um e do outro lado da fronteira foram de há muito sempre 
escassas, tendo-se verificado algum desenvolvimento só a partir da adesão conjunta à 
Comunidade Económica Europeia em 1986. A partir dessa data as relações comerciais 
melhoraram bastante e hoje são relações normais entre regiões vizinhas. O estudo agora 
realizado, em continuação de outros já concretizados com a participação dos autores, 
pretende mostrar que a internacionalização de empresas acompanhada de uma efetiva 
cooperação poderá ser uma importante oportunidade numa perspetiva de desenvolvimento 
das suas atividades. 

É sabido que Portugal e Espanha vivem períodos difíceis originados por uma crise 
grave de dívidas soberanas e privadas agravadas pela existência de um elevado défice 
público e uma elevada taxa de desemprego. A cooperação entre empresas do Algarve e 
Alentejo e empresas da Província de Huelva, que já foi testada com resultados bastante 
prometedores, poderá contribuir para melhorar a situação difícil com que as empresas 
atualmente se debatem. Com este estudo agora elaborado procuramos a confirmação 
desses resultados e ao mesmo tempo apresentamos propostas e recomendações para à 
internacionalização de empresas e à cooperação entre elas no âmbito transfronteiriço.   

Os elementos de apoio a este trabalho foram obtidos através de estudos realizados 
no Algarve em (2005 e 2010) e no Alentejo (2010) junto de empresas que têm relações 
comerciais com Huelva. São abordados aspetos relacionados com as fontes de informação 
utilizadas pelas empresas para a realização dos seus negócios, os obstáculos de caráter 
informativo e assimetrias no quadro político e institucional que comprometem o 
desenvolvimento pleno da atividade empresarial neste espaço transfronteiriço. É 
importante também conhecer o comportamento, as atitudes, as perspetivas e as motivações 
que permitem aos agentes económicos promover atividades transfronteiriças. 
 
ABSTRACT 
 

The regions of the Algarve and Alentejo, together with the Province of Huelva, are 
neighbouring and also peripheral territories within the European Union. Despite their 
proximity, trade relations between companies in each side of the border there were always 
very scarce, and there have been some development only from the joint entry to the 
European Economic Community in 1986. Thereafter trade relations are vastly improved. 
The study now held, in continuation of those already carried by the authors, aims to show 
that the internationalization of companies accompanied by effective cooperation can be an 
important opportunity for a prospective development of their activities. 
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It is known that both Portugal and Spain are living hard times caused by a severe 
crisis of sovereign and private debt aggravated by the existence of a high public deficit and 
a high unemployment rate. Cooperation between companies of the Algarve/Alentejo and 
the Province of Huelva, that have been tested with very promising results, can help 
alleviate the troubles that companies are facing today. This study seeks to confirm these 
results and, at the same time, present proposals and recommendations for the 
internationalization of companies and cross-border cooperation. 

The evidences to support this work were obtained from studies conducted in the 
Portuguese regions of the Algarve (2005 and 2010) and Alentejo (2010) from companies 
that have business dealings in the Province of Huelva (Spain). We address aspects related 
to the sources of information used by companies to conduct their business, informative 
obstacles and asymmetries in political and institutional framework that compromise the full 
development of cross-border business activity in this space. It is also important to know 
the behaviour, attitudes, perspectives and motivations that enable economic agents to 
promote cross-border activities.  
 
ENCUADRAMENTO TEÓRICO 
 
O processo de internacionalização das empresas consiste em exportar para outros 
mercados, desenvolver esforços que permitam assegurar uma presença permanente junto 
dos mercados externos e realizar investimento nacional nos países de destino (Coelho 
Paquete, 2005).  
 
As adesões às Comunidades Europeias ao Mercado Único e ao Euro impuseram às 
empresas portuguesas uma maior exigência em termos de competitividade, uma vez que se 
encontram agora a atuar num espaço sem barreiras alfandegárias. Contudo, e atendendo a 
que no universo do meio empresarial português as PME representam mais de 95% do total 
das empresas, tornava-se difícil melhorar-lhes rapidamente a competitividade dada a sua 
reduzida dimensão. Será um processo demorado que deverá contar com políticas de apoio 
ao desenvolvimento e Associações Empresariais fortes com capacidade reivindicativa. 
 
De qualquer modo, será sempre fundamental apostar na internacionalização, tendo em 
consideração que a primeira alternativa deverá ser apostar na exportação. É relevante o 
facto de algumas empresas de um e do outro lado da fronteira terem iniciado as operações 
de comércio internacional com as empresas da região vizinha. Assim, o seu grau de 
proximidade física e cultural dos mercados pode ser um indicador do estado de 
internacionalização em que se encontra (Paniagua, 2002).  
 
Como se sabe, as dinâmicas resultantes da globalização e da internacionalização das 
economias poderão originar alterações profundas na organização das empresas (Coelho 
Paquete, 2005), aspetos que deverão estar sempre presentes no espírito dos empresários e 
gestores, para que possam ir adaptando as suas organizações às novas realidades. 
 
As empresas ao internacionalizar-se debatem-se com sérios problemas relacionados com a 
incerteza, o risco das transações, o oportunismo e a desconfiança no contexto de crescente 
informação incompleta e assimétrica entre agentes económicos e até entre mercados. 
Como reação, surgem então novas e cada vez mais complexas formas de organização 
económica e social. É neste contexto que surgem os custos de transação, que são custos 
institucionais que incluem os custos de informação relacionados com as oportunidades de 
negócio, os custos de negociação, os custos de elaboração, vigilância e cumprimento dos 
contratos.  Neste estudo veremos, através das respostas ao questionário, se estes custos são 
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determinantes no nível das relações comerciais que se verificam entre as regiões do 
Algarve, Alentejo e Huelva e se os empresários se encontram sensibilizados para a 
cooperação empresarial.  
 
De acordo com Williamson (1991), as empresas podem encontrar incentivos na 
cooperação. Se esta se basear no princípio da reciprocidade, então as empresas evitam 
comportamentos oportunistas e egoístas e terão disponível uma melhor informação. 
 
A cooperação entre empresas pode definir-se como o estabelecimento de relações baseadas 
numa associação de forças que permita partilhar recursos, reduzir riscos e facilitar projetos 
comuns, mediante compromissos estáveis, com o fim de conseguir em conjunto objetivos 
gerais ou específicos (Vargas Sánchez, 2001).   
 
A cooperação empresarial permite, pois, transformar os mercados tradicionais em 
mercados concertados. Este tipo de mercados é formado por relações entre empresas na 
base de acordos de cooperação e funcionam assentes em relações privilegiadas entre a 
empresa e outras empresas existentes no seu meio envolvente. 
 
Dos dados recolhidos nas empresas verificaremos os processos e os meios na obtenção da 
informação, a motivação que leva as empresas a procurar o intercâmbio, a caracterização 
dos obstáculos institucionais, as oportunidades de negócio, a atividade transfronteiriça e a 
estrutura organizativa. 
 
O suporte teórico deste trabalho assenta por tanto nos custos de transação e na cooperação 
empresarial como meio de minimizar esses custos. 
 
ESTUDO EMPÍRICO: OBJETIVOS E METODOLOGIA 
 
Os objetivos deste trabalho de investigação são os seguintes: 
- Comparar a estrutura organizativa em que se apoia a atividade transfronteiriça das 
empresas do Algarve em duas datas diferentes, 2005 e 2010 e do Alentejo em 2010. 
- Conhecer e comparar os obstáculos de caráter informativo e de assimetrias no âmbito do 
quadro político institucional que impedem o pleno desenvolvimento da atividade 
empresarial inter-regional. 
- Conhecer e comparar o comportamento e as atitudes e as perspetivas na atividade 
económica transfronteiriça e as suas relações neste espaço.  
- Conhecer as motivações, estratégias e estímulos que levam os agentes económicos a 
dinamizar atividades económicas transfronteiriças. 
- Avaliar se as atividades transfronteiriças representam um caráter marginal ou se pelo 
contrário se lhes atribui uma função mais importante.  
- Identificar os tipos de impulsores que conduziram a uma situação de cooperação 
empresarial entre algarvios e alentejanos e onubenses assim como as dificuldades de tipo 
institucional que impedem o pleno desenvolvimento da atividade empresarial inter-regional. 
 
Este trabalho permite a comparação entre os dados obtidos, com idêntica metodologia, 
num estudo elaborado por Coelho Paquete em 2005 (que serviu de base a uma tese de 
doutoramento), um estudo desenvolvido pelas Universidades de Huelva e de Évora em 
2010 e, finalmente, um conjunto de dados recolhidos em 2010, sob a coordenação de 
Coelho Paquete, com os quais se pretende confirmar os dados dos estudos anteriores. Nos 
trabalhos anteriores foi também avaliada a participação de empresas da Província de 
Huelva, no âmbito da cooperação empresarial com empresas algarvias e alentejanas. No 
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entanto, este estudo é ligeiramente diferente dos anteriores, uma vez que permite a 
comparação entre as três situações, mas apenas para as empresas portuguesas.  
 
A análise estatística foi obtida com o apoio do programa SPSS, versão 20. O contacto foi 
realizado nas próprias empresas que sabíamos a priori, por fontes secundárias, que tinham 
relações comerciais com Huelva. 
 
As perguntas dos questionários são na sua maioria de natureza qualitativa, dando assim 
origem a respostas com níveis de medida em escala nominal e em escala ordinal do tipo 
Likert de 5 pontos. As perguntas são, em uma parte significativa, fechadas e de resposta 
múltipla, com um conjunto de opções de resposta das quais o inquirido pode escolher uma 
ou mais. 

 
ESTUDO EMPÍRICO: RESULTADOS 
 
Os objetivos deste estudo, definidos no capítulo anterior, serão alcançados pela análise dos 
resultados obtidos nos três estudos empíricos referidos, ou seja, os realizados em 2005 e 
2010 no Algarve, e em 2010 no Alentejo, a fim de confirmarmos o interesse e a 
disponibilidade de empresas algarvias e alentejanas em cooperarem com empresas da 
Província de Huelva na perspetiva do reforço das trocas comerciais entre os dois lados da 
fronteira. 
 
Caracterização das empresas 
 
No que se refere às atividades das empresas (quadro 1) constatamos que é grande a 
diversidade de atividades, mais diversificadas na região algarvia, provavelmente porque a 
amostra é maior e é uma região com um turismo muito mais desenvolvido, o que é um 
fator que contribui para a diversificação de atividades.  
 

QUADRO 1. Atividade da empresa (nº) 
Atividade da empresa Algarve 2005 Algarve 2010 Alentejo 2010 
Agricultura e Produtos florestais  1 1 
Comercialização de frutas e plantas 5 4 1 
Comercialização de sistemas de rega 
e máquinas  agrícolas 

 1 1 

Extração, transformação e 
exportação de rochas ornamentais 

 1  

Extração, transformação e 
exportação de mármores 

  1 

Fabricação de produtos de mármore 
e pedras similares 

  1 

Rações 1 1 1 
Metalomecânica   1 
Produtos industriais 4  1 
Transformação industrial de carnes   1 
Fabricação e comercialização de 
móveis 

  1 

Pescas e Conservas 11 1  
Barcos e apetrechos 1   
Produtos químicos 2   
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Comercialização de móveis 1 1  
Equipamentos de lazer 2 4  
Materiais de construção e mediação 
imobiliária  

 6  

Comercialização de vestuário, joias e 
outros 

 4  

Torrefação de café   1 
Total 27 24 11 

 
Da análise do Quadro 2 constatamos que é importante a atividade export/import das 
empresas portuguesas. Por outro lado, a intenção de fabricar em território vizinho é nula.  
 

QUADRO 2. Export/Import na Província de Huelva 
Empresas Vender/Exp. 

para Huelva 
Comprar/Imp. 

de Huelva 
Fabricar 

em Huelva 
Sim Não Sim Não Sim Não 

Algarve 2005 27 0 18 9 0 27 
Algarve 2010 14 10 16 8 0 24 
Alentejo 2010 8 3 5 6 0 11 

 
Quanto ao número de empregados as empresas inquiridas tanto do Algarve como do 
Alentejo são, de acordo com o Quadro 3, micro, pequenas e médias empresas. Aliás, nas 
duas regiões a grande maioria das empresas são Sociedades Limitadas (Algarve 2005: 
81,5%; Algarve 2010: 87,5%; Alentejo 2010: 54,5%), embora na amostra do Alentejo se 
encontrassem cinco Sociedades Anónimas. 
 

QUADRO 3. Número de empregados 
Número de 
Empregados 

Algarve 2005 Algarve 2010 Alentejo 2010 
Frequência % Frequência % Frequência % 

1-5 6 22,2 7 29,2 0 0,0 
6-9 2 7,4 3 12,5 2 20,0 

10-19 10 37,1 5 20,8 3 30,0 
20-49 5 18,5 5 20,8 3 30,0 
50-99 3 11,1 3 12,5 1 10,0 

100-199 1 3,7 0 0,0 0 0,0 
Mais de 200 0 0,0 1 4,2 1 10,0 

Total 27 100 24 100 10 100 
Ns/Nc     1  

 
Informação de oportunidades de negócio 
 
As principais fontes de informação das empresas, quanto a negócios em Huelva, nas três 
situações, são na sua grande maioria informais (quadro 4). Ou foram informações de 
colegas, fornecedores e amigos, ou foi através de viagens dos próprios ou ainda por 
iniciativa de empresas onubenses. Por outro lado, as informações formais tiveram pouca 
influência no desenvolvimento das atividades comerciais no outro lado da fronteira. As 
entidades oficiais bem como as associações empresariais tiveram pouca influência no 
desenvolvimento dessas atividades O comportamento das empresas foi muito semelhante 
nas três situações analisadas.  
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QUADRO 4. Fontes de informação 
Fontes de Informação Algarve 

2005 
Algarve 

2010 
Alentejo 

2010 
Nº % Nº % Nº % 

1.-Instituto de Comércio Exterior de Espanha 
(ICEX) 

0 0 0 0 1 9,1 

2.-Câmara Oficial de Comércio, Indústria e 
Navegação de Espanha 

0 0 2 8,3 1 9,1 

3.-Associações Empresariais de Huelva 0 0 3 12,5 0 0 
4.-Associações Empresariais do Alentejo 0 0 0 0 1 9,1 
5.-Associações Empresariais do Algarve 0 0 6 25,0 0 0 
6.-Instituto de Comércio Exterior de Portugal 
(ICEP) e (AICEP) 

0 0 2 8,3 2 18,2 

7.-Participação em feiras, exposições e outras 
iniciativas idênticas 

7 25,9 15 62,5 7 63,6 

8.-Consulta de Informações, revistas e outras 
publicações sobre o mercado de Huelva 

5 18,5 7 29,2 2 18,2 

9.-Participação em cursos, conferências, e 
outras ações sobre negócios em Huelva 

1 3,7 2 8,3 0 0 

10.-Apoio de empresas especializadas na 
preparação de informação relacionada com o 
mercado de Huelva 

1 3,7 0 0 0 0 

11.-Internet 3 11,1 10 41,7 4 36,4 
12.-Informações de colegas, fornecedores, 
clientes, amigos etc. 

24 88,9 17 70,8 7 63,6 

13.-Conhecimento prévio através de viagens 
turísticas ou de negócios em Huelva 

16 59,3 12 50,0 5 45,5 

14.-Por iniciativa de empresas de Huelva que 
solicitaram encomendas à minha empresa 

13 48,1 7 29,2 4 36,4 

Subtotal de procedimentos formais (1-11) 17  37  14  
Subtotal de procedimentos informais e 
passivos (12-14) 

53  46  20  

 
Quanto à avaliação da informação recebida dessas fontes de informação (quadro 5), as 
empresas consideram, na sua grande maioria, que foi uma informação importante ou muito 
importante. A abordagem a esta questão é idêntica nas três situações o que é demonstrado 
pelos valores elevados da média que vai de 3,9 a 4,1. 
 

QUADRO 5. Avaliação da informação recebida 
Avaliação da informação recebida Algarve 2005 Algarve 2010 Alentejo 2010 
Media 4,1 3,9 4 

 
Impulsores: quadro institucional formal 
 
O Quadro 6 apresenta as médias dos impulsores de tipo institucional referentes à 
exportação para a Província de Huelva. Constatamos que a melhoria dos transportes e 
comunicações, e a eliminação dos direitos alfandegários, a livre circulação de capitais, 
pessoas e mercadorias, são os aspetos mais valorizados pelas empresas. Por seu turno, as 
ajudas e os subsídios, quer do país de origem quer do país vizinho, são muito pouco 
valorizados, havendo até alguns fatores que não obtiveram resposta por parte de algumas 
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empresas devido ao facto de não serem valorizados na sua atividade. No que se refere às 
médias dos quatro últimos impulsores com valores significativos no questionário Algarve 
2010, elas correspondem a três empresas que têm trabalhadores em Huelva e uma que aí 
constituiu sociedade. Nos restantes itens são muito semelhantes.  
 

QUADRO 6. Ranking dos impulsores de tipo institucional quanto à Venda/Exportação (médias) 
Ranking dos impulsores de tipo institucional quanto à 
Venda/Exportação 

Algarve 
2005 

Algarve 
2010 

Alentejo 
2010 

Eliminação de direitos alfandegários, livre circulação de 
capitais, pessoas e mercadorias 

4,59 4,38 4,0 

Redução do risco de câmbio por implantação do euro 3,81 3,96 3,91 
Melhoria dos transportes e comunicações 4,63 4,60 3,82 
Simplificação da burocracia nas operações comerciais e 
investimentos no exterior 

3,70 4,22 3,64 

Confiança nas instituições do país vizinho 2,0 3,57 3,09 
Ajudas e subsídios do país de origem para exportar e 
estabelecer-se no país vizinho 

1,30 2,35 2,0 

Ajudas e subsídios das autoridades espanholas para 
estabelecer-se na Província de Huelva 

0,0 1,67 0,0 

Aproveitar as vantagens de uma fiscalidade mais 
favorável na Província de Huelva 

0,0 3,25 0,0 

Aproveitar a facilidade e a rapidez em constituir 
sociedades no país vizinho 

0,0 3,25 0,0 

Aproveitar as vantagens de uma legislação laboral mais 
vantajosa na Província de Huelva 

0,0 4,0 0,0 

 
Dificuldades de tipo institucional 
 
O Quadro 7 apresenta a listagem e as respetivas médias dos fatores que têm dificultado as 
atividades relacionadas com a exportação das empresas para a Província de Huelva. Das 
respostas das empresas concluímos que as dificuldades são significativamente baixas à 
exceção da falta de informação prática e concreta sobre oportunidades de negócio. É um 
aspeto que os organismos oficiais e as associações empresariais deverão ter em linha de 
conta no futuro. Os quatro últimos itens de Algarve 2010 correspondem a três empresas 
que têm trabalhadores em Huelva e a uma que aí constituiu sociedade. 
 

QUADRO 7. Ranking de médias de dificuldades de tipo institucional (médias) 
Ranking de médias de dificuldades de tipo institucional Algarve 

2005 
Algarve 

2010 
Alentejo 

2010 
Falta de informação prática e concreta sobre 
oportunidades de negócio 

3,52 2,83 2,64 

Adaptação aos meios de pagamento e usos comerciais 
na Província de Huelva 

1,78 2,0 1,64 

Adaptação dos produtos que importa/exporta às 
normas sanitárias de qualidade, etiquetagem, 
acondicionamento etc. da Província de Huelva. 

1,44 2,04 1,55 

Adaptar as instalações ou produtos às normas de 
segurança laboral, ambiental, sanitárias etc. da 
Província de Huelva. 

1,19 1,87 1,45 

Legislação fiscal complexa ou diferente das do meu 0 2,75 0 
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país. 
Legislação laboral e de segurança social complexa ou 
muito diferente da do meu país. 

0 2,67 0 

Lentidão, complexidade e excesso de burocracia na 
resolução dos trâmites de abertura de sociedades ou 
contratação de pessoal. 

0 2,75 0 

Normas mercantis complexas ou muito diferentes das 
do meu país. 

0 2,75 0 

 
Nível de confiança entre sócios 

 
O Quadro 8 apresenta a listagem das médias do nível de confiança entre os empresários de 
um e do outro lado da fronteira. Constatamos que todos os itens são elevados, destacando-
se, contudo, o idioma semelhante, a proximidade geográfica e o tratamento pessoal.  
 

QUADRO 8. Ranking de médias do nível de confiança entre sócios (médias) 
Ranking de médias do nível de confiança entre sócios Algarve 

2005 
Algarve 

2010 
Alentejo 

2010 
O uso de um idioma semelhante facilita os negócios 
entre onubenses e alentejanos e algarvios 

4,11 3,74 4,18 

As relações com os fornecedores ou clientes onubenses 
são equilibradas 

3,85 3,88 4,09 

Percebo que os clientes/fornecedores onubenses 
confiam na minha empresa quanto ao cumprimento das 
condições acordadas  

3,89 4,08 4,09 

Os clientes ou fornecedores onubenses tratam-me 
corretamente 

4,07 4,17 4,0 

A proximidade geográfica facilita os negócios 4,22 4,13 3,91 
Os onubenses são próximos, relacionamo-nos com 
facilidade 

3,26 3,54 3,73 

Os clientes ou fornecedores de Huelva assumem riscos, 
empreendem novos negócios, põem em prática novas 
ideias   

3,48 3,33 3,64 

Em geral os onubenses são confiáveis 3,48 3,5 3,55 
As relações com os onubenses podem ser estáveis 3,67  3,55 
Os clientes ou fornecedores onubenses preocupam-se 
fundamentalmente com a qualidade do produto, a sua 
apresentação etc. 

3,78 3,33 3,55 

As negociações são relativamente simples e breves. 
Chegamos depressa a acordos satisfatórios 

3,44 3,83 3,45 

As relações comerciais com os onubenses têm servido 
para aprender novas técnicas, clientes e mercados  

3,56 3,54 3,45 

Os onubenses são metódicos e ordenados 3,22 3,0 3,18 
Não vejo diferenças relevantes na forma de negociar 
com empresas da Província de Huelva e as empresas do 
meu país 

3,74 3,54 3,0 
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Cultura de internacionalização  
 
O Quadro 9 apresenta a listagem das médias da cultura da internacionalização da empresa. 
De entre os itens que se apresentou às empresas sobressaem aqueles em que os 
empresários afirmam que as atividades internacionais fazem parte da estratégia da empresa, 
que conhecem bem as possibilidades dos seus produtos no mercado espanhol, que 
dedicam recursos e atenção ao desenvolvimento das atividades internacionais e que 
seguem com atenção a evolução das preferências dos consumidores. Por outro lado, os 
temas em que se manifestam mais desfavoravelmente são os relacionados com a 
informação sobre programas e projetos comunitários de apoio à internacionalização. 
Também não solicitam informação sobre apoios técnicos e financeiros às associações 
empresariais e aos serviços oficiais.  
 

QUADRO 9. Ranking de médias da cultura de internacionalização da empresa (médias) 
Ranking de médias de cultura de internacionalização da 
empresa 

Algarve 
2005 

Algarve 
2010 

Alentejo 
2010 

As atividades internacionais fazem parte da estratégia 
geral da empresa 

3,93 3,92 4,27 

Conhecemos muito bem as possibilidades dos nossos 
produtos no mercado espanhol e em particular na 
Província de Huelva 

3,37 3,54 4,0 

A nossa empresa dedica os recursos e a atenção 
necessária ao desenvolvimento das atividades 
internacionais 

3,89 3,96 3,64 

Seguimos com atenção a evolução das preferências dos 
consumidores espanhóis para nos adaptarmos à sua 
procura 

3,63 3,58 3,36 

Recebemos informação periódica sobre programas e 
projetos comunitários de apoio à internacionalização 

2,11 2,7 3,0 

No âmbito do processo de internacionalização 
solicitamos com frequência aos serviços oficiais e 
associações empresariais informação sobre apoios 
técnicos e financeiros 

2,74 3,0 2,82 

 
Finalidade vendedora/exportadora: quantificação, motivações e estrutura 
organizativa 
 
No Quadro 10 encontram-se as percentagens das exportações em relação às vendas totais, 
de acordo com a declaração das empresas inquiridas. Na região algarvia constatamos que a 
maior parte exporta até 25% da sua produção, enquanto que na região alentejana metade 
das empresas ultrapassa os 50%. 
 

QUADRO 10. Percentagem das exportações sobre as vendas totais 
% das exportações 

sobre as vendas totais 
Algarve 2005 Algarve 2010 Alentejo 2010 

Frequência % Frequência % Frequência % 
<10 10 37,0 6 40,0 0 0,0 

10-25 9 33,4 4 26,7 3 37,5 
25-50 3 11,1 2 13,3 1 12,5 
50-100 5 18,5 3 20,0 4 50% 

100 0 0,0 0 0,0 0 0,0 
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Total 27 100 15 100 8 100 
Ns/Nc   9  3  

 
Da análise do Quadro 11 verificamos a percentagem que se destina a Espanha  do total das 
exportações. De acordo com as declarações dos entrevistados a maior parte das 
exportações destina-se a Espanha. 
 

QUADRO 11. Percentagem de exportações para Espanha em relação ao total das exportações 
% de exportações para 

Espanha  
Algarve 2005 Algarve 2010 Alentejo 2010 

Frequência % Frequência % Frequência % 
<10 3 11,1 2 13,3 1 12,5 

10-25 1 3,7 5 33,3 0 0,0 
25-50 3 11,1 0 0 2 25,0 
50-100 4 14,8 2 13,3 4 50,0 

100 16 59,3 6 40,0 1 12,5 
Total 27 100 15 100 8 100 

Ns/Nc   9  3  
 
As exportações para Huelva no contexto das exportações para Espanha parecem ser 
equilibradas no caso do Algarve. O mesmo já não acontece com o Alentejo, já que a 
maioria não exporta para Huelva mais do que 10% das exportações para Espanha. 
 
QUADRO 12. Percentagem de exportações para a Província de Huelva em relação às exportações para 

Espanha 
% de exportações para a 

Província de Huelva  
Algarve 2005 Algarve 2010 Alentejo 2010 

Frequência % Frequência % Frequência % 
<10 8 29,6 6 40,0 5 71,4 

10-25 1 3,7 1 6,7 1 14,3 
25-50 5 18,6 2 13,3 0 0,0 
50-100 7 25,9 3 20,0 1 14,3 

100 6 22,2 3 20,0 0 0,0 
Total 27 100 15 100 7 100 

Ns/Nc   9  4  
 

No Quadro 13 figuram as motivações que as empresas consideram mais importantes para 
exportar para Espanha/Huelva. De acordo com as respostas das empresas, nas três 
situações, as motivações mais fortes que as levam a exportar para Huelva são: a expansão de 
negócio já existente, a diversificação de riscos, a melhor qualidade dos seus produtos em 
comparação com os seus concorrentes de Huelva e ainda os preços dos produtos são 
interessantes. 
 

QUADRO 13. Ranking de médias das motivações para exportar para Espanha/Huelva (médias) 
Ranking das motivações para exportar para 
Espanha/Huelva  

Algarve 
2005 

Algarve 
2010 

Alentejo  
2010 

A empresa procura a expansão de negócios já existentes 3,89 4,07 4,25 
Diversifico riscos ao vender em vários mercados 3,56 3,87 4,13 
O aumento de vendas em Espanha/Huelva permite-me 
ocupar a minha capacidade de produção e reduzir os 
custos de produção 

2,70 2,87 4,0 

Os meus produtos são de maior qualidade do que os 3,44 3,53 4,0 
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produzidos pelos concorrentes da Província de Huelva 
Aumentar as vendas porque a Província de Huelva é uma 
região com potencialidades turísticas 

2,30 3,13 3,75 

A concorrência no mercado nacional força-me a procurar 
vendas adicionais 

2,89 3,87 3,75 

Os preços de venda dos meus produtos na Província de 
Huelva são interessantes 

3,44 3,73 3,63 

Não existe no mercado do país vizinho um produto 
comparável ao da minha empresa 

2,37 2,36 3,63 

A empresa procura integrar processos de obtenção de 
sinergias com empresas da Província de Huelva 

2,37 2,73 3,38 

O cliente do país vizinho tem gostos idênticos 3,52 3,07 3,38 
Permite o acesso a outros mercados de língua castelhana 2,11 2,27 3,25 
Salvar a empresa em momento de dificuldade 1,19 2,6 3,0 
A imagem do meu país em Espanha é positiva e ajuda a 
vender 

2,48 2,73 3,0 

Os meus produtos são mais baratos do que os produzidos 
por concorrentes da Província de Huelva 

2,67 2,93 2,88 

 
De acordo com o Quadro 14, existe uma grande diversificação nos produtos exportados 
para Huelva, desde frutas e legumes, vestuário, peixe e conservas, mármores, mobiliário, 
materiais de construção etc. etc. 
 

QUADRO 14. Produtos exportados para a Província de Huelva 
Que produtos 
exportam? 

Algarve 2005 Algarve 2010 Alentejo 2010 
Frequência % Frequência % Frequência % 

Café tostado     1 12,5 
Carne, enchidos e 
presuntos 

    1 12,5 

Sistemas de rega gota a 
gota e respetivos 
acessórios 

    1 12,5 

Mármore     1 12,5 
Materiais de construção 1 3,7 2 13,3 1 12,5 
Mobiliário   1 6,7 1 12,5 
Sementes puras e 
forragens 

    1 12,5 

Derivados de mármore     1 12,5 
Frutas e verduras 1 3,7     
Peixe e conservas 10 37,0 2 13,3   
Barcos e apetrechos 1 3,7     
Produtos químicos 1 3,7     
Outros - Diversos 13 48,1     
Pedras e gesso   1 6,7   
Plantas   3 20,0   
Vestuário   1 6,7   
Cortiça   1 6,7   
Serviços   2 13,3   
Joias   1 6,7   
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Artesanato   1 6,7   
 
Quanto à estrutura organizativa da atividade exportadora (quadro 15), no Algarve 
predomina a venda direta ao cliente da Província de Huelva enquanto que no Alentejo, de 
acordo com as respostas das empresas, predomina o distribuidor espanhol e a venda direta 
ao cliente onubense. 
 

QUADRO 15. Estrutura organizativa da atividade exportadora 
Estrutura 
organizativa  

Algarve 2005 Algarve 2010 Alentejo 2010 
Frequência % Frequência % Frequência % 

Distribuidor espanhol 3 11,1 2 14,3 6 75,0 
Venda direta ao 
cliente da Província 
de Huelva 

22 81,5 10 52,6 4 50,0 

Representantes por 
conta própria da 
Província de Huelva 

2 7,4 2 14,3 3 37,5 

Representantes por 
conta própria do 
Algarve 

5 18,5 2 14,3 0  

Canguros/ Corsários 0 0,0 0 0,0 2 25,0 
Escritório de 
representação ou 
delegação comercial 
em Huelva 

0 0,0 2 14,3 0  

Rede comercial 
própria total ou 
maioritariamente sua 

1 3,7 5 35,7 2 25,0 

Rede comercial 
(pontos de venda 
dirigidos ao 
consumidor final) em 
sociedade com outros 
sócios portugueses 

0 0,0 1 7,1 1 12,5 

Franchising 1 3,7 0 0,0 0 0,0 
 
No que respeita a sua estrutura comercial (quadros 16 e 17), o comportamento das 
empresas é muito semelhante: a grande maioria iniciou as exportações com o mesmo tipo 
de estrutura comercial. 
 

QUADRO 16. É o mesmo tipo de estrutura que adotaram para outros mercados internacionais (ou 
inclusive para o próprio mercado doméstico)? 

É o mesmo tipo de 
estrutura que 

adotaram para...? 

Algarve  
2005 

Algarve  
2010 

Alentejo  
2010 

Frequência % Frequência % Frequência % 

Sim 25 92,6 7 50,0 4 57,1 
Não 2 7,4 7 50,0 3 42,9 
Total 27 100 14 100 7 100 

Ns/Nc   10  4*  
(*) Das quais três são empresas sem atividade de exportação. 
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QUADRO 17. Começaram as suas atividades na Província de Huelva com esse mesmo tipo de estrutura 

comercial? 
Começaram as suas 

atividades na Província 
de Huelva...? 

Algarve  
2005 

Algarve  
2010 

Alentejo  
2010 

Frequência % Frequência % Frequência % 
Sim 26 96,3 9 64,3 7 87,5 
Não 1 3,7 5 35,7 1 12,5 
Total 27 100 14 100 8 100 

Ns/Nc   10  3*  
(*) Das quais três são empresas sem atividade de exportação. 
 
Finalidade compradora/importadora: motivações e estrutura organizativa 
 
O Quadro 18 leva-nos a afirmar que as razões fundamentais porque se importa da 
província de Huelva são as seguintes: diversificar fontes de aprovisionamento, encontrar 
produtos mais baratos, e a possibilidade de exploração de novos negócios. Os restantes 
itens não são muito significativos.  
 

QUADRO 18. Finalidade compradora/importadora 
Finalidade 
compradora/           
importadora  

Algarve 2005 Algarve 2010 Alentejo 2010 

Frequência % Frequência % Frequência % 

Diversificar fontes 
de aprovisionamento 
habituais a fim de ter 
mais referências e 
maior capacidade de 
negociação face aos 
fornecedores 
habituais 

11 61,1 10 62,5 4 80,0 

Diversificar fontes 
de aprovisionamento 
habituais a fim de 
evitar falta de 
abastecimento 

10 55,6 5 31,3 3 60,0 

Recorrer a 
fornecedores da 
Província de Huelva 
porque oferecem um 
produto mais barato 
que os fornecedores 
domésticos 

12 66,7 14 87,5 3 60,0 

Explorar novos 
negócios 

7 38,9 8 50,0 2 40,0 

Recorrer a 
fornecedores da 
Província de Huelva 
porque oferecem um 
produto de maior 

3 16,7 7 43,8 2 40,0 
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qualidade (serviço, 
aspeto, gama etc.) do 
que os fornecedores 
domésticos 
Obtenção de 
sinergias com 
empresas da 
Província de Huelva 

1 5,6 0 0,0 1 20,0 

Garantir boa 
assistência post 
venda 

1 5,6 5 31,3 1 20 

Recorrer a 
fornecedores do país 
vizinho quando a 
capacidade de 
fabricação está 
saturada 

4 22,2 2 12,5 0 0,0 

 
Tal como as exportações, as importações também são muito diversificadas, de acordo com 
o quadro 19. 
 

QUADRO 19. Produtos importados 
Que produtos 
importam? 

Algarve 2005 Algarve 2010 Alentejo 2010 
Frequência % Frequência % Frequência % 

Carne     1 20,0 
Fertilizantes 
líquidos 

    1 20,0 

Frutas 1 3,7 1 4,2 1 20,0 
Material de 
embalagem e 
acondicionamento 

    1 20,0 

Material de rega e 
jardinagem 

    1 20,0 

Tubos e acessórios 
em ferro inox 

    1 20,0 

Peixe e conservas 8 29,6     
Apetrechos navais 1 3,7     
Produtos químicos 1 3,7     
Diversos 7 25,9     
Materiais de 
construção 

  4 16,7   

Pedras ornamentais 
e gesso 

  1 4,2   

Plantas   1 4,2   
Produtos 
alimentares variados 

  3 12,5   

Máquinas agrícolas   1 4,2   
Móveis   2 8,3   
Cerâmica   2 8,3   
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À semelhança das exportações, predomina largamente, nas três situações, a compra direta 
ao exportador de Huelva (quadro 20), o que parece indicar que os laços de cooperação 
entre empresas de um e do outro lado da fronteira não são muito intensos. 
 

QUADRO 20. Estrutura organizativa da atividade importadora 
Estrutura organizativa da atividade 
importadora 

Algarve 2005 Algarve 2010 Alentejo 2010 
Sim % Sim % Sim % 

Compra direta ao exportador da 
Província de Huelva (sem estrutura 
comercial nem intermediários) 

17 81,0 11 78,6 4 80,0 

Um representante (comissionista) 
por conta própria compra para a 
empresa na Província de Huelva 

3 14,3 2 14,3 1 20,0 

Constituição de uma sociedade na 
Província de Huelva dedicada à 
compra de produto para a empresa 

1 4,8 1 7,1 0 0,0 

 
Fabricação na região vizinha: motivações e estrutura organizativa 
 
Nenhuma das empresas algarvias e alentejanas dispõe de qualquer estrutura de fabricação 
ena Província de Huelva. 
 
Experiência transfronteiriça 
 
Como é referido no quadro 21, para a maioria das empresas algarvias e alentejanas a 
experiência transfronteiriça foi positiva ou muito positiva, o que não deixa de ser muito 
significativo e abre boas perspetivas no futuro.  
 

QUADRO 21. Valorize os resultados da sua experiência transfronteiriça 
Resultados da sua 

experiência 
transfronteiriça 

Algarve  
2005 

Algarve  
2010 

Alentejo  
2010 

Frequência % Frequência % Frequência % 
Muito negativos 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Negativos 2 7,4 1 4,2 0 0,0 
Neutros 1 3,7 1 4,2 0 0,0 
Positivos 18 66,7 14 58,3 3 27,3 

Muito positivos 6 22,2 8 33,3 8 72,7 
Total 27 100 24 100 11 100 
Média 4,04 4,2 4,7 

 
Aliás, a quase totalidade das empresas inquiridas pensa incrementar as suas atividades 
transfronteiriças no futuro (quadro 22). O comportamento das empresas, nas três 
situações, é muito idêntico. 
 

QUADRO 22. Pensa incrementar as suas atividades fronteiriças no futuro? 
Pensa incrementar 
as suas atividades 

fronteiriças? 

Algarve  
2005 

Algarve  
2010 

Alentejo  
2010 

Frequência % Frequência % Frequência % 
Sim 26 96,3 22 91,7 10 100 
Não 1 3,7 2 8,3 0 0,0 
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Total 27 100 24 100 10 100 
Ns/Nc     1  

 
A relação comercial com Espanha foi a primeira experiência exportadora para a maioria das 
empresas algarvias e alentejanas da amostra, segundo a quadro 23. 
 

QUADRO 23. Foram as suas relações comerciais com Espanha a sua primeira experiência 
exportadora? 

Foram as suas 
relações comerciais 

com Espanha...? 

Algarve  
2005 

Algarve  
2010 

Alentejo  
2010 

Frequência % Frequência % Frequência % 
Sim 18 66,7 10 66,7 6 66,7 
Não 9 33,3 5 33,3 3 33,3 
Total 27 100 15 100 9 100 

Ns/Nc   9  2  
 
Finalmente (quadro 24), as relações comerciais com as empresas onubenses permitiram 
que a maioria das empresas nacionais descobrissem novas oportunidades de negócios, 
vender a novos clientes, vender/comprar outros produtos.  
 

QUADRO 24. As minhas relações comerciais com a Província de Huelva permitiram-me descobrir 
novas oportunidades de negócios do outro lado da fronteira  

(vender a novos clientes/vender outros produtos /comprar, etc.) 
As minhas relações 
comerciais com a 

Província de Huelva... 

Algarve  
2005 

Algarve  
2010 

Alentejo  
2010 

Frequência % Frequência % Frequência % 
Sim 19 70,4 24 100 8 80,0 
Não 8 29,6 0 0,0 2 20,0 
Total 27 100 24 100 10 100 

Ns/Nc     1  
 
CONCLUSÕES 

 
As empresas entrevistadas, tanto no Algarve como no Alentejo, são na sua grande maioria, 
empresas por quotas, com maior destaque no caso do Algarve onde representam 81,5 e 
87,5% do total das empresas. A grande maioria é de pequena dimensão: micro, pequena ou 
média. Existe uma grande diversidade de atividades económicas sendo essa diversidade 
maior no caso do Algarve, confirmado com o segundo estudo. Nas três situações 
analisadas a maior parte das empresas exporta e importa mercadorias da Província de 
Huelva, contudo nenhuma aí fabrica embora houvessem condições para fazê-lo. 
 
As principais fontes de informação para concretizar negócios em Huelva foram utilizadas 
fontes informais nas três situações, não se tendo verificado qualquer alteração de 2005 até à 
atualidade. Continuam a serem os amigos, os familiares ou até as viagens turísticas ou de 
negócios as principais fontes de informação de oportunidades de negócios o que 
demonstra a fraca atuação dos serviços oficiais e das associações empresariais neste 
domínio. Os entrevistados manifestaram que o principal fator limitador ao 
desenvolvimento da sua atividade além-fronteiras é a falta de informação prática e concreta 
sobre oportunidades de negócios. Informaram também que não recebem informação 
periódica sobre projetos e programas comunitários de apoio à internacionalização e que 
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não solicitam com frequência aos serviços oficiais e às associações empresariais informação 
sobre apoios técnicos e financeiros. 
 
Os fatores institucionais que mais contribuíram para o aumento das exportações foram: a 
melhoria dos transportes e das comunicações, a eliminação dos direitos alfandegários, a 
livre circulação de capitais, pessoas e mercadorias e a simplificação da burocracia, média de 
4,6 em 5. Estes aspetos deverão estar sempre presentes no espírito dos responsáveis 
políticos no sentido de melhorá-los sempre que possível.  
 
A adaptação aos meios de pagamento e usos comerciais, dos produtos às normas sanitárias, 
de qualidade, acondicionamento, às normas de segurança laboral, ambiental e sanitária são 
aspetos que não constituem dificuldades para as empresas inquiridas e são aspetos muito 
positivos para o desenvolvimento da sua atividade no exterior. 
 
Outro aspeto digno de realce por ser muito positivo é o elevado nível de confiança 
existente entre os sócios portugueses e onubenses.     
 
Por parte das empresas algarvias foi declarado que existe uma clara integração das 
atividades internacionais na estratégia da empresa, com uma média de 3,9 em 2005 e de 4,3 
em 2010 e que dedicam os necessários recursos e atenção à internacionalização, o que só 
por si são excelentes indicadores e indicam que as empresas estão no bom caminho. 
 
A experiência transfronteiriça com Huelva é também muito valorizada. A valorização 
média em 2005 era de 4 em 5 e no ano de 2010 era já de 4,2 em 5. A quase totalidade das 
empresas inquiridas tenciona incrementar no futuro as suas trocas comerciais com Huelva, 
cerca de 96% das empresas algarvias em 2005 e cerca de 92% em 2010. 
 
As relações comerciais com Huelva permitiram às empresas algarvias descobrir novas 
oportunidades de negócio em Espanha, como foi afirmado pela totalidade das empresas no 
ano de 2010. Este aspeto é importante porque poderá contribuir para que outras empresas 
decidam internacionalizar-se e possam deste modo melhorar a sua situação económico-
financeira e do mesmo modo as empresas onubenses possam também beneficiar desse 
incremento nas relações comerciais, neste recanto do sudoeste ibérico tão longe dos 
grandes centros decisórios e políticos.     
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