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Um dos principais 

Na 

c. 287 mil pessoas c. 114 mil pessoas 

Na 

Num total de 11 mil empresas



Um dos maiores setores 

Em 

• mercados (versus 173 em 2014)

• em vendas

• das exportações totais 

portuguesas
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No Brasil, o azeite português tem um enorme reconhecimento e uma 



Em termos de 

Tem crescido acima do esperado, 

atingindo um valor de cerca 

dos quais cerca de 

correspondem 

à 



Reforçar a competitividade das empresas do setor agroalimentar através do aumento do

seu índice tecnológico, promovendo a produção, transferência, aplicação e valorização do

conhecimento orientado para a inovação, bem como promover a internacionalização das

empresas do setor através da sua capacitação para a internacionalização e na identificação

e captação de oportunidades.

Desta forma, atua como estímulo à: 



Aumentando o seu índice 
Tecnológico

Promovendo a sua
internacionalização

INOVAÇÃO + INTERNACIONALIZAÇÃO = COMPETITIVIDADE



12Universidades e Institutos –
centros de IDT

Associados Convidados

Empresas do Setor Agroalimentar

6

142

Associados

160

31 Maio 2019



Inovação Feedback e Networking Internacionalização

Criação de valor



Inovação

• Evento anual das Tendências de Inovação

• Relatório periódicos anuais

• Relatórios à medida mediante orçamentação

• Dossiers de Produto – apoio às ações de promoção externa



• Feiras Internacionais

• Missões Empresariais

• Fóruns / Missões Inversas

• Ações Promocionais:

- em ponto de venda

- workshop + degustação + reuniões B2B

Internacionalização



2,070%
1,330%



5,71
4,19
3,46



56,76%

28,77%
25,59%



Ponto indispensável para 

A tem desenvolvido 
no seio da rede atividades com as 
entidades do sistema cientifico e 

tecnológico nacional, quer na facilitação 
de projetos I&DT Universidade-

Empresa, consórcios mobilizadores, 
que alicerça as empresas ao nível da 

inovação pré-competitiva.

WWW.MOBFOOD.PT

http://www.mobfood.pt/




Projeto mobilizador de conhecimento científico e tecnológico em resposta

aos desafios do mercado agroalimentar



Responder aos relacionados com a 
promoção de uma indústria alimentar nacional mais 

competitiva
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orientadas à obtenção de novos produtos, serviços, processos ou tecnologias, atuando ao 
longo de toda a cadeia de valor e reforçando a colaboração entre o setor empresarial e não 

empresarial.

Promoção de baseadas no reforço da capacidade: 



Através da implementação de 

Materializando-se na 



Alimentos Seguros e 
Qualidade

Segurança Alimentar e 
Sustentabilidade

Alimentação para a 
Saúde e Bem-estar

PPS8 | Consumidor

PPS9 | Coordenação de Projeto, Promoção, Disseminação e Exploração de Resultados

PPS 2 | Resíduos e Utilização Eficiente de Recursos

PPS 3 | Embalagem

PPS 4 | Nutrição, Saúde e Bem-Estar

PPS 5 | Segurança e Qualidade Alimentar

PPS 6 | Autenticidade

PPS 7 | Logística





Criar, direta e indiretamente, emprego 
qualificado e emprego científico em 

Portugal através da implementação de 
agendas de investigação e de inovação

orientadas para a criação de valor 
económico e social.

Associação ou o consórcio 

De unidades de investigação, instituições de ensino superior, 
empresas, instituições intermédias ou de interface, centros 
tecnológicos, empresas, associações empresariais e outros 

parceiros relevantes do tecido produtivo, social ou cultural, como 
laboratórios do Estado, autarquias e instituições associadas a 

organizações locais, unidades hospitalares, museus, arquivos, ou 
instituições sociais, nacionais ou internacionais (entidades 

participantes).





Aumento de atividades 
colaborativas de R&D ao 
nível das empresas;

Desenvolvimento de novos 
processos, tecnologias e produtos 
inovadores que melhorem a 
qualidade dos alimentos, limitem os 
riscos de contaminação e valorizem 
os subprodutos;

Aumentar o reconhecimento
nacional e internacional de produtos 
alimentares;

Formação de uma nova geração de 
investigadores no contexto de 
negócios;

Apoiar o surgimento de novos spin-
offs e start-ups baseadas na 
tecnologia;

Estabelecimento de um setor 
alimentar Português 
competitivo, baseado num 
quadro integrado entre as 
entidades empresariais e 
científicas;









Aposta no progresso e na inovação, mas mantém sempre o seu fabrico tradicional, características que resultam no seu
sucesso intemporal. As conservas que variam desde o atum, sardinha, carapau, cavala, bacalhau, e outras qualidades
de peixe, com uma diversidade de sabores e condimentos, são conseguidas com produtos de qualidade, avaliados e
certificados pelos mais altos padrões de exigência.

Fonte: https://portugalnorte.com/

Matosinhos, Porto

https://portugalnorte.com/


Fonte: https://portugalnorte.com/
Fonte: https://pt-pt.facebook.com/cia.conservas/

Fonte: Deolinda Silva

https://portugalnorte.com/
https://pt-pt.facebook.com/cia.conservas/


Fonte: https://pt-pt.facebook.com/cia.conservas/

https://pt-pt.facebook.com/cia.conservas/


Vila Nova de Gaia, Porto

A Nata Pura procurou fazer com as natas o
que a Dunkin Donuts fez com os donuts”,
ou seja, adaptou o doce aos gostos locais,
mesmo que isso significasse algum
descontentamento dos portugueses que
são fiéis à receita original dos pastéis de
nata. Em 2016, foi financiada pela
sociedade de capital de risco Portugal
Ventures. Agora, vende cerca de 500 mil
natas por mês em 5.000 lojas espalhadas
pelo mundo, faturando entre 1,5 a dois
milhões de euros por ano. Mais de um
terço das encomendas vêm da Coreia do
Sul.

Fonte: https://observador.pt/ e http://www.natapura.com/

https://observador.pt/
http://www.natapura.com/


Fonte: http://www.natapura.com/

4 sabores adicionais
inicialmente 

desenvolvidos a pedido 
do mercado

http://www.natapura.com/


• Desenvolvimento da marca NATA PURA de âmbito global de “pastel de nata”

• Desenvolvimento de todo o suporte de marketing para divulgação e promoção do produto

• Identificação e suporte de parceiros regionais para promoção do produto nos vários mercados

Fonte: http://www.natapura.com/

http://www.natapura.com/


É uma empresa que se dedica ao cultivo sustentável e comercialização de macroalgas marinhas de elevada qualidade e
produtos derivados com certificação biológica, sob a marca Tok de Mar.

Ílhavo, Aveiro

Fonte: Jornal Público Fonte: SIC Notícias



Fonte: https://www.lojadasalgas.pt/ e https://www.elcorteingles.pt

https://www.lojadasalgas.pt/
https://www.elcorteingles.pt/
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