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A PortugalFoods, associação responsá-
vel pela inovação e internacionalização do 
setor agroalimentar nacional, e o Instituto 
Superior de Agronomia da Universidade de 
Lisboa, assumiram, no início do mês, a pre-
sidência do EUROAGRI, a rede estratégica 
do programa EUREKA que se dedica ao se-
tor agroalimentar. Os dois organismos fica-
rão assim responsáveis pela criação de uma 
estratégia de dinamização de projetos de 
Investigação & Desenvolvimento, os quais 
orientados para o mercado.

Constituído em 1991, o EUROAGRI é 
um meio operacional estratégico do pro-
grama EUREKA, focado na promoção da 
inovação no seio do setor agroalimentar eu-
ropeu. No âmbito do EUROAGRI, e con-
siderando apenas exemplos que contaram 
com o contributo português, foram desen-
volvidos diversos produtos que hoje são de 
utilização comum, como as saladas prontas 
a comer (E!1975 Greentec) e as maçãs fatia-
das e prontas a comer, e efetuadas melho-
rias no processo alimentar, como a redução 
substancial de químicos no armazenamento 
de arroz (E!3747 IPM-Rice).

João Santos Silva, novo chairman do 
EUROAGRI, explica que os 43 países que 
compõem o EUREKA aprovaram, em Ber-
gen, na Noruega, “as novas linhas progra-
máticas do EUROAGRI até 2018 – E!9159 
Euroagri Foodchain 2 –, alargando a sua 

influência para além do alimentar e permi-
tindo agora apoiar também os projetos de 
consórcios internacionais nas diferentes áre-
as relacionadas com a bioeconomia”.

Por outro lado, Ondina Afonso, diretora 
executiva da PortugalFoods, sublinha “a im-
portância de as empresas do setor agroali-
mentar português se aproximarem de redes 
europeias, de forma a estabelecerem pontes 
para cooperação estratégica com outros pa-
íses, e esse estímulo e suporte é dado pela 
PortugalFoods”. 

A valorização das tecnologias europeias 
em mercados emergentes e a dinamização 
dos standards de segurança e qualidade ali-
mentar europeus noutros mercados consti-
tuem outros dos objetivos a defender pelo 
EUROAGRI. A escolha de Portugal para a 
presidência teve em consideração o histó-
rico de interação científica com a América 
Latina e a proximidade com mercados em 
crescimento, como o dos países lusófonos. 

Com Portugal na presidência inicia-se 
uma oportunidade de sinergias com outras 
redes de inovação europeias, esperando o 
EUREKA reforçar a articulação com as Pla-
taformas Tecnológicas Europeias (ETPs), o 
Instituto Europeu de Tecnologia (EIT) e a 
ERRIN – Rede de Regiões Europeias com 
Ciência e Inovação, nos esforços conjuntos 
para a promoção da competitividade Euro-
peia nas áreas agroalimentares.

PortugalFoods integra 
presidência do EUROAGRI

A PortugalFoods é associação do setor agroalimentar nacional.

Marca guarda-chuva do setor agrolimentar 
português

Fundada em 2009, a PortugalFoods www.portugalfoods.org) representa a marca guarda-
chuva do setor agroalimentar português, promovida pelo Pólo de Competitividade e 
Tecnologia Agroalimentar. A associação tem como objetivo promover Portugal, os seus 
produtos, as suas marcas e empresas, com modernidade e adequação, nos mercados 
internacionais. A PortugalFoods vem, por isso, marcando presença em diversos eventos 
agroalimentares de renome, como a Alimentaria, o SIAL Paris, o SIAL Xangai,o SIAL 
Middle East, a PLMA e a World Food Moscow.
A marca dedica-se igualmente à produção e partilha de conhecimento científico e 
tecnológico, mantendo, desta forma, uma estreita ligação com as diversas universidades 
do país com intervenção na área da investigação. A PortugalFoods é, dizem os seus 
responsáveis, “reconhecida por toda a fileira, como sendo o principal interlocutor e 
dinamizador do agroalimentar português no capítulo da internacionalização e promoção 
externa”.


