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Designação do Projeto: PortugalFoods_Qualifica – Sensibilização e dinamização do setor 
agroalimentar Português, através da partilha de conhecimento sobre tendências, prioridades e 
boas práticas em temáticas emergentes. 

Data de submissão da candidatura: 30-09-2019 
Data da notificação de proposta de decisão: 30-12-2019 
Data da notificação da decisão final de aprovação: 24-01-2020 

Período de execução do Projeto 
– Data de início: 01/10/2019
– Data de conclusão: 31/12/2021

Investimento Elegível Aprovado Total: 357.352,26€ 
Incentivo não reembolsável Total: 303.749,42€ 
Comparticipação Privada: 53.602,40€ 

Síntese do Projeto 

A Associação Integralar, doravante designada por PortugalFoods, foi fundada em 2008 por 

empresas de referência da fileira agroalimentar, entidades do sistema científico e tecnológico 

nacional, assim como por entidades regionais e nacionais que representam os vários 

subsetores que compõem o setor agroalimentar português, congregando atualmente mais de 

150 Associados. Posteriormente, em 2009, a PortugalFoods foi reconhecida como entidade 

dinamizadora do Pólo de Competitividade e Tecnologia Agroalimentar assente numa Estratégia 

de Eficiência Coletiva (EEC) que tem vindo a funcionar como um veículo para a materialização 

das políticas nacionais e como um ativo dinamizador do setor agroalimentar nacional. 

A missão da PortugalFoods perfila-se, assim, com o compromisso de 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. 



O Projeto PortugalFoods_Qualifica está claramente alinhado com a Missão da PortugalFoods, 

estando dividido nas seguintes Atividades: 

 Atividade 1. Observatório digital de tendências e oportunidades – produção e 

disseminação de informação 

 Atividade 2. Fomento da transformação empresarial - Indústria 4.0, Economia digital e 

Economia circular 

 Atividade 3. Elaboração de Roadmap Tecnológico para o setor agroalimentar 

 Atividade 4. Organização de conferência internacional e sessão de brokerage e 
dinamização de eventos de sensibilização das PME para modelos de financiamento em 
áreas estratégicas 

 Atividade 5. Promoção, divulgação e disseminação do projeto e respetivos resultados 

 Atividade 6. Gestão Técnica do Projeto 
 
Tendo por base o diagnóstico efetuado, o grande objetivo estratégico do projeto 
PortugalFoods_Qualifica consiste na sensibilização e dinamização do tecido empresarial do 
setor agroalimentar nacional através da implementação de iniciativas que contribuam para a 
produção e partilha de conhecimento sobre tendências, prioridades e boas práticas em 
temáticas como a Inovação tecnológica, a Indústria 4.0, a Economia circular, a Economia 
digital, a literacia financeira, entre outras. 
 
Tem ainda como objetivos operacionais os seguintes:  

 O1) Dinamizar a cooperação entre empresas, universidades e centros de investigação 
nacionais e internacionais, promovendo a evolução tecnológica e a inovação no setor 
agroalimentar, nomeadamente através da preparação de um Roadmap Tecnológico 
para o setor; 

  O2) Produzir e disseminar informação através de um observatório digital dedicado à 
divulgação de tendências e oportunidades para o setor agroalimentar português, que 
potencie a comunicação entre empresas, entidades do sistema I&I nacional e outras 
entidades não empresariais do setor, promovendo a colaboração e a partilha de 
conhecimentos;  

 O3) Organizar e dinamizar iniciativas que promovam a criação e partilha de 
conhecimentos nas empresas, nomeadamente através de workshops, conferências e 
fóruns de discussão sobre temáticas como Economia Digital, Economia Circular, 
Indústria 4.0, literacia financeira e oportunidades de financiamento nacionais e 
internacionais;  

 O4) Dinamizar iniciativas que promovam o fomento da evolução tecnológica no setor, 
nomeadamente ao nível da Indústria 4.0 e da aposta em TIC;  

 O5) Dinamizar iniciativas que promovam o fomento de tecnologias e/ou práticas que 
possibilitem o aumento da sustentabilidade ambiental e um melhor aproveitamento 
de resíduos no setor agroalimentar, nomeadamente através da implementação de 
modelos de Economia Circular. 

 
O Projeto PortugalFoods_Qualifica evidencia um claro alinhamento com os compromissos e 
objetivos estabelecidos aquando da assinatura do Pacto Sectorial para a Competitividade e 
Internacionalização do Setor Agroalimentar, assinado pelo Ministério da Economia e o 
Portuguese Agrofood Cluster. 
 
Prevê-se que, ao longo do Projeto, participem nas várias atividades mais de 150 empresas e 
que 80% das participantes considere útil a informação e ferramentas disponibilizadas no 
âmbito do Projeto. 


