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1 ESACB - Escola Superior Agrária de Castelo Branco Estabelecimento de  Ensino Superior EES

A ESACB - Escola Superior Agrária de Castelo Branco, integrada no Instituto Politécnico de Castelo 
Branco, foi criada pelo Dec. Lei n.º 513-T/79 de 26 de setembro. 
Ministra cursos na área da agricultura e da indústria alimentar sendo de destacar: Curso Técnico 
Superior Profissional em Análises Químicas e Biológicas, Licenciatura em Biotecnologia Alimentar, 
Mestrado em Inovação e Qualidade na Produção Alimentar.
A ESA desenvolve também estudos e projetos que integram equipas com vocações específicas, know-
how  e experiência, tendo em vista o estabelecimento e/ou reforço dos laços de cooperação com o 
tecido empresarial e institucional, através da investigação em consórcio e da externalização e 
exploração dos respetivos resultados.

Quinta da Senhora de Mércules, Apartado 119 Castelo Branco 6001-909 Castelo Branco Centro www.ipcb.pt ipcb@ipcb.pt 272 339 900

2 Instituto de Investigação Aplicada Centro de Investigação / Tecnológico CIT

O Instituto Politécnico de Coimbra tem capacidade para, através dos seus técnicos, equipas de 
investigação e demais valências (equipamentos e infraestruturas), prestar serviços técnico-científicos 
altamente especializados, primando, sempre, pela celeridade de resposta, pelo rigor e pelo 
compromisso com a obtenção dos melhores resultados, para os desafios e problemas da sociedade em 
geral e das empresas em particular. Daí a criação do Instituto de Investigação Aplicada (i2a).
Na área agroalimentar destacam-se os seguintes laboratórios: LBA – Laboratório de Biomecânica 
Aplicada, SISUS – Laboratório de Soluções Industriais Sustentáveis, VALOREN – Laboratório de 
Valorização dos Recursos Endógenos e Naturais e ESAC – Análises físico-químicas e microbiológicas 
(águas; alimentos; parasitologia; pesticidas; solos; material vegetal e corretivos orgânicos) e outros.

Rua da Misericórdia, Lagar dos Cortiços S. Martinho do Bispo 3045-093 Coimbra Centro www.iia.pt geral@iia.ipc.pt 239 802 350

3 Instituto Politécnico da Guarda Estabelecimento de  Ensino Superior EES

O Instituto Politécnico da Guarda (IPG) é uma instituição de ensino superior de direito público, ao 
serviço da sociedade, orientada para a produção e difusão do conhecimento, criação e transmissão da 
cultura e do saber de natureza profissional, da ciência, da tecnologia e das artes, através da articulação 
do estudo, do ensino, da investigação orientada e do desenvolvimento experimental.
Também desenvolve atividades nas áreas de pesquisa, transferência de conhecimento científico e 
tecnológico, prestação de serviços à comunidade, serviços de apoio ao desenvolvimento e cooperação 
nas áreas de educação, cultura e tecnologia. Desta forma, o IPG desempenha um papel decisivo na 
qualificação de recursos humanos em diversas áreas do conhecimento, na sua competência, bem como 
nos aspetos económicos, sociais, culturais e científicos. 
Oferece alguns cursos, dos diferentes graus de ensino superior com interesse para a área das 
agroindústrias como: Bioanálises e Controlo, Cozinha e Produção Alimentar, Gestão, Inovação de 
Produtos, Design de Equipamento, Mecânica, Informática Industrial, Energia e Ambiente. 

Avenida Dr. Francisco Sá Carneiro, n.º 50 Guarda 6300-559 Guarda Centro www.ipg.pt ipg@ipg.pt 271 220 100

4 Instituto Politécnico de Viana do Castelo Estabelecimento de  Ensino Superior EES

O IPVC tem como objetivo a formação humana, cultural, científica, técnica e profissional de qualidade, 
realizar a investigação necessária e adequada à prossecução da sua missão e cooperar com a 
comunidade regional, particularmente com o seu tecido produtivo e empresarial, numa perspetiva de 
permanente diálogo e valorização recíproca.
No domínio agroalimentar oferece cursos CTESP de Análise e Gestão Laboratorial, Marketing 
Agroalimentar e uma Licenciatura em Biotecnologia.
No seio do IPVC funciona a Oficina de Transferência de Tecnologia e do Conhecimento cuja missão é 
apoiar a proteção do conhecimento desenvolvido nas suas escolas superiores, estruturas de 
investigação e colaborar na sua transferência para a sociedade.
A OTIC-IPVC constitui-se como uma plataforma de apoio ao desenvolvimento de uma nova cultura do 
Ensino Superior visando, por um lado, a valorização económica da investigação e dos seus resultados 
e, por outro, a aproximação do IPVC ao tecido empresarial.

Rua Escola Industrial e Comercial Nuno Álvares, nº 
34  Viana do Castelo 4900-347 Viana do Castelo Norte www.ipvc.pt geral@ipvc.pt 258 809 610

5 InovCluster – Associação do Cluster Agroindustrial do 
Centro Associação de Empresas ADE 

A InovCluster – Associação do Cluster Agroindustrial do Centro, tem sede nas instalações do Centro de 
Apoio Tecnológico Agro Alimentar, em Castelo Branco e visa contribuir para o aumento da 
competitividade dos sistemas produtivos locais e regional e para a afirmação da Região Centro de 
Portugal ao nível nacional e internacional. Para isso, estabelece uma plataforma de concertação entre 
os principais atores deste setor, e apoia as empresas em processos de inovação, IDT, transferência de 
conhecimento, formação, desenvolvimento de novos produtos, serviços e processos, marketing e 
internacionalização. Zona Industrial de Castelo Branco, Rua A Castelo Branco 6000-459 Castelo Branco Centro www.inovcluster.pt geral@inovcluster.pt 272 349 100

6 ANESA - Associação Nacional de Empresas de 
Segurança Alimentar Associação de Empresas ADE 

A ANESA - Associação Nacional de Empresas de Segurança Alimentar é uma associação sem fins 
lucrativos de empresas, empresários e entidades coletivas de direito privado.
Tem por objetivos congregar, dinamizar, defender e representar as empresas do setor de serviços de 
Higiene e Segurança Alimentar, assim como regular e coordenar a sua atividade. 
É sua vocação analisar e identificar as questões relevantes do setor que possam contribuir para o 
desenvolvimento dos associados, assim como definir políticas e coordenar atuações que permitam 
contribuir para o incremento da sua atividade. Rua Conde de Almoster, 58 – R/C Dt.º  LISBOA  1500-195 Lisboa Nacional www.anesaportugal.org info@anesaportugal.org 963 975 679 

7 APCER - Associação Portuguesa de Certificação Organismo de Certificação e Acreditação OCA

A APCER é um dos principais prestadores de serviços de certificação, auditoria, educação e formação. 
A sua ação estende-se a diversas áreas, nomeadamente Agroalimentar, Indústria, Ambiente, etc.

o’PORTO BESSA LEITE COMPLEX
Rua António Bessa Leite, 1430 - 1º Esq. Porto 4150-074 Porto Nacional www.apcergroup.com info@apcer.pt  229 993 600

8 CERTIS - Controlo e Certtificação, Lda Organismo de Certificação e Acreditação OCA

A CERTIS - Controlo e Certificação, Lda. é uma entidade reconhecida e acreditada pela Entidade 
Acreditadora para a Certificação de Produtos segundo a Norma NP EN ISO/IEC 17065 e desde 2011 
para os Sistemas de Gestão – Certificação da Gestão Florestal pela Norma NP EN ISO/IEC 17021. 
A CERTIS presta serviços de avaliação e certificação de produtos reconhecidos como Denominação de 
Origem Protegida (DOP), Indicação Geográfica Protegida (IGP), Especialidade Tradicional Garantida 
(ETG), Modo de Produção Biológico (MPB), Modo de Produção Integrada (PRODI), Proteção 
Integrada (PI), Denominação de Origem (DO), Indicação Geográfica (IG), Rotulagens Facultativas 
(RF), Referenciais Privados (RP), Marcas Coletivas de Certificação (MCC), Gestão Florestal e Cadeia 
de Responsabilidade pelo Program for Endorsement and Forest Certification (PEFC) e Formação (F) 
de modo a promover um clima de mútua confiança junto dos operadores, preparadores/transformadores 
e consumidores dos produtos que a empresa controla e certifica.

Rua Diana de Liz – Horta do Bispo
Apartado 320 Évora 7006-804 Évora Nacional www.certis.pt certis@certis.pt 266 769 564 / 5

9 CFER Labs - Centre for Food Education and Research Centro de Investigação / Tecnológico CIT

O CERF Labs efetua o desenvolvimento de novos alimentos e bebidas para mercados estabelecidos e 
em crescimento. Efetua análises de estabilidade e tempo de vida de alimentos e bebidas e promove a 
inovação disruptiva em alimentos e bebidas, e escrita de patente.
No CFER Labs uma equipa especialista de cientistas alimentares, bioquímicos, engenheiros, 
nutricionistas, chefs  e profissionais de bebidas, colaboram para o progresso tecnológico do setor dos 
alimentos e das bebidas, com uma clara visão de mercado e das necessidades de indústria. Avenida Maria e Oliveira, 17, Fração C  Alcobaça 2460-064 Alcobaça Centro www.cferlabs.com info@ceferlabs.com 262 077 648

10 INL - International Iberian Nanotechnology Laboratory Centro de Investigação / Tecnológico CIT

No INL - Laboratório Ibérico Internacional de Nanotecnologia, cientistas e engenheiros de todo o mundo 
trabalham num ambiente altamente interdisciplinar e esforçam-se por fazer do INL um polo mundial de 
implementação da Nanotecnologia. O  INL  foi fundado pelos governos de Portugal e Espanha ao 
abrigo de um quadro jurídico internacional para realizar investigação interdisciplinar, implantar e articular 
a nanotecnologia em benefício da sociedade.
As atividades de Pesquisa e Tecnologia estão focadas em seis clusters : Saúde, Alimentos, Energia, 
Meio Ambiente, TIC e Tecnologias Emergentes do Futuro, que se complementam. Avenida Mestre José Veiga s/n Braga  4715-330 Braga Nacional www.inl.int communication@inl.int  253 140 112 

11 iBET - Instituto de Biologia Experimental e Tecnológica Centro de Investigação / Tecnológico CIT

O iBET é uma instituição coletiva de utilidade pública, sem fins lucrativos, que resulta da associação de 
parceiros públicos e privados de diversos setores. O iBET dedica-se à investigação na área da 
Biotecnologia e Ciências da Vida. 
Criado em 1989, o iBET une a pesquisa universitária e industrial estabelecendo parcerias especialmente 
nas áreas relacionadas com a Biofarmácia, Alimentos e Nutrientes. 
O iBET é um provedor de serviços certificado que oferece soluções para Biofármacos e Medicamentos 
de Terapia Avançada (ATMPs) e para Alimentos, Nutrientes e Ingredientes Bioativos. 

Edifício IBET/ITQB
Av. República, Quinta do Marquês Oeiras 2780-157 Oeiras Nacional www.ibet.pt food.health@ibet.pt 214 427 787
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12 Instituto Politécnico de Bragança Estabelecimento de  Ensino Superior EES

O Instituto Politécnico de Bragança (IPB) é uma instituição pública de ensino superior, empenhada na 
oferta de formação de qualidade e na promoção de atividades de investigação e extensão com impacto 
no meio económico, social e cultural.
Apresenta uma variada oferta de cursos superiores (em diversos graus) cobrindo diferentes áreas, tais 
como os diferentes ramos de Engenharia, Biotecnologia, Alimentação, etc.
Além disso, o IPB colabora com o tecido empresarial no desenvolvimento de novos produtos, processos 
e soluções que permitam às empresas resolver problemas ou tirar partido de oportunidades de mercado 
relevantes. 
O compromisso assumido pelo IPB com o desenvolvimento regional é patente, ainda, na sua 
participação no Parque de Ciência e Tecnologia Brigantia EcoPark e na atividade do Gabinete de 
Promoção do Empreendedorismo.

Campus de Santa Apolónia  Bragança 5300-253 Bragança Norte www.ipb.pt ipb@ipb.pt 273 303 200

13 Instituto Superior de Agronomia Estabelecimento de  Ensino Superior EES

O Instituto Superior de Agronomia (ISA) que faz parte da Universidade Técnica de Lisboa, é a maior e 
mais qualificada escola de graduação e pós-graduação em Ciências Agrárias do País, sendo o 
seu know-how  reconhecido nacional e internacionalmente.
O ISA, enquanto instituição de ensino universitário e de investigação científica no domínio das Ciências 
e Engenharias Agronómica, Zootécnica, Florestal, Alimentar, e do Ambiente e ainda da Arquitetura 
Paisagista e da Biologia, assegura elevados padrões de exigência e está em atualização constante e 
integra meios inovadores, realiza processos de transferência de tecnologia e contribui para o 
desenvolvimento sustentável e a competitividade do País.

Tapada da Ajuda Lisboa 1349-017 Lisboa Nacional www.isa.ulisboa.pt cgisa@isa.ulisboa.pt 213 653 100

14 ISEP - Instituto Politécnico do Porto Estabelecimento de  Ensino Superior EES

O Instituto Superior de Engenharia do Porto (ISEP) é uma instituição vocacionada para ministrar cursos 
de engenharia em todos os graus do ensino superior. Tem uma forte componente nas áreas clássicas 
das engenharias, não descurando, também, as Biotecnologias. Desenvolve, ainda, projetos de 
cooperação com as empresas em diversos domínios. 

Rua Dr. António Bernardino de Almeida, 431 Porto 4249-015 Porto Norte www.isep.ipp.pt (utilizar formulário de contacto no 
site) 228 340 500

15 Universidade de Aveiro Estabelecimento de  Ensino Superior EES

A Universidade de Aveiro (UA) é uma instituição sediada em Aveiro, mas com polos noutras cidades do 
distrito (Águeda e Oliveira de Azeméis), que oferece uma grande variedade de cursos, em diversos 
graus do ensino superior. A UA oferece cursos em múltiplas áreas, com destaque para os diferentes 
ramos da engenharia.  
Paralelamente a UA desenvolve grande atividade na área da investigação desenvolvendo projetos, 
muitas vezes, em parceria com entidades do mundo empresarial. Campus Universitário de Santiago Aveiro 3810-193 Aveiro Nacional www.ua.pt geral@ua.pt 234 370 200

16 Universidade do Minho Estabelecimento de  Ensino Superior EES

A Universidade do Minho (UM) é uma fundação pública com regime de direito privado, ao abrigo 
do Regime Jurídico das Instituições de Ensino Superior que oferece uma grande variedade de cursos 
em diversos graus do ensino superior, com destaque para os diferentes ramos da engenharia. 
     Na sua interação com o meio socioeconómico ocupam um lugar central as unidades de interfac e 
localizadas nos Campi de Gualtar (Braga) e de Azurém (Guimarães), que resultam de parcerias entre a 
universidade, municípios, agências governamentais, associações empresariais e empresas. Largo do Paço Braga 4704-553 Braga Nacional www.uminho.pt gcii@reitoria.uminho.pt 253 601 100

17 FEUP - Faculdade de Engenharia da Universidade do 
Porto Estabelecimento de  Ensino Superior EES

A Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto (FEUP), é um estabelecimento de Ensino 
Superior da Universidade do Porto dedicado ao ensino da Engenharia.
Na FEUP são ministrados diversos cursos de pré e pós-graduação nos vários ramos da Engenharia. 
Todos os cursos são acreditados pela Ordem dos Engenheiros.
A FEUP tem um longo historial de colaboração com as empresas em projetos de investigação e 
desenvolvimento. Rua Dr. Roberto Frias, s/n Porto 4200-465 Porto Nacional www.up.pt feup@fe.up.pt 225 081 400

18 UTAD - Universidade de Trás os Montes e Alto Douro Estabelecimento de  Ensino Superior EES

A Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, é uma instituição orientada para a criação, 
transmissão e difusão da cultura, do saber e da ciência. 
Situada numa região em desenvolvimento, fomenta o empreendedorismo, em estreita relação com a 
comunidade, seus organismos, instituições e tecido empresarial, aprofunda o conhecimento científico, 
desenvolve tecnologia e procura responder aos problemas de âmbito global, nacional e regional. 
A UTAD oferece cursos superiores de todos os graus, salientando-se os seguintes, porque 
relacionados com a atividade agroalimentar: Mestrado em Engenharia Alimentar, Licenciaturas e 
Mestrados integrados em Enologia, Bioengenharia, Bioquímica e Ciência da Nutrição. 
Além disso, os seus Centros e Polos de Investigação, cobrindo as várias áreas científicas da 
Universidade, são estruturas dirigidas à realização continuada das tarefas de investigação, de 
transferência de ciência e de tecnologia, de difusão da cultura e de prestação de serviços 
especializados.

Quinta de Prados Vila Real 5000-801 Vila Real Norte www.utad.pt reitor@utad.pt 259 350 000 

19 IPL - Instituto Politécnico de Leiria Estabelecimento de  Ensino Superior EES

O Politécnico de Leiria é uma instituição pública de ensino superior que está presente na região de 
Leiria e Oeste através das suas cinco escolas superiores, localizadas nas cidades de Leiria (Escola 
Superior de Educação e Ciências Sociais, Escola Superior de Tecnologia e Gestão e Escola Superior 
de Saúde), Caldas da Rainha (Escola Superior de Artes e Design) e Peniche (Escola Superior de 
Turismo e Tecnologia do Mar). 
O IPL ministra cursos de diversos graus, numa grande diversidade de áreas, sendo de referir as ligadas 
às engenharias, incluindo engenharia alimentar, dietética e nutrição biociências, design industrial, etc. 
Dotado de quinze unidades de investigação (6 próprias, 3 delegações de associações de I&D sem fins 
lucrativos e seis polos de unidades de investigação externas) desenvolve a sua atividade de I&D em 
quatro domínios científicos, procurando dar respostas práticas e aplicadas a uma diversidade de 
temáticas sociais, económicas, tecnológicas, ambientais, turísticas e de saúde e bem-estar.

Rua General Norton de Matos - Apartado 4133 Leiria 2411-901 Leiria Centro www.ipleiria.pt ipleiria@ipleiria.pt 244 830 010

20 STIANOR - Sindicato Nacional dos Trabalhadores das 
Indústrias de Alimentação e Bebidas Organização Profissional / Trabalhadores OPT

O STIANOR - Sindicato Nacional dos Trabalhadores das Indústrias de Alimentação e Bebidas - está 
integrado no âmbito dos princípios defendidos pela CGTP-IN, com o objetivo de representar e defender 
todos os trabalhadores do setor alimentar e bebidas.

R. Santos Pousada, 157, 2ºA, Sala 6 Porto 4000-485 Porto Nacional www.stianor.com sindicatoalimentacao.stianor@gmail.c
om 222 081 189

21 SPCNA - Sociedade Portuguesa de Ciências da 
Nutrição e Alimentação Organização Profissional / Trabalhadores OPT

A SPCNA agrega profissionais e académicos com formação universitária e atividade profissional ou 
científica afim das ciências da alimentação e nutrição bem como entidades portuguesas ou estrangeiras 
cujo trabalho reúna inegável valor científico ou que tenham contribuído de modo notável para o 
progresso das ciências da alimentação e da nutrição.
A SPCNA tem os seguintes objetivos: (a) promover a investigação no campo da alimentação e nutrição, 
bem como divulgar os seus resultados; (b) servir como fonte credível e autorizada em todas as matérias 
e assuntos relacionados com a alimentação e nutrição; (c) estimular e promover a divulgação da 
informação sobre nutrição e alimentação a nível nacional e internacional; (d) organizar congressos e 
seminários, dinamizar o intercâmbio de informação e pesquisa entre profissionais de saúde, 
especialistas da área alimentar e industria alimentar; (e) dinamizar o intercâmbio de investigação e 
conhecimentos nesta área, com a indústria alimentar e agroalimentar. 

Apartado 2528 Porto 4200-401 Porto Nacional www.spcna.pt geralspcna@gmail.com  --

22 DGAV - Direção-Geral de Alimentação e Veterinária Organismo Público e de Regulamentação OPR

A Direção Geral de Alimentação e Veterinária (DGAV) é o organismo do Estado que tem por missão a 
definição, execução e avaliação das políticas de segurança alimentar, de proteção e de sanidade 
animal, proteção vegetal e fitossanidade, sendo investida nas funções de autoridade sanitária veterinária 
e fitossanitária nacional, de autoridade nacional para os medicamentos veterinários e de autoridade 
responsável pela gestão do sistema de segurança alimentar. 
A DGAV é um serviço central da administração direta do Estado, dotado de autonomia administrativa e 
integrado no Ministério que tutela o setor agropecuário. As suas competências respeitam à saúde e 
proteção animal, regulamentação e coordenação do controlo alimentar e sanidade vegetal.

Campo Grande, nº 50 Lisboa 1700-093 Lisboa Nacional www.dgav.pt dirgeral@dgav.pt 213 239 500
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23 TecnoAlimentar Media MED

Revista trimestral de caráter técnico e científico que se constitui como uma ferramenta de trabalho para 
os profissionais dos subsetores da indústria agroalimentar. A TecnoAlimentar reúne e organiza 
informação sobre a transformação, processamento, conservação e embalamento de alimentos e 
bebidas. 
É dada importância a todos os setores da indústria agroalimentar, destacando-se as indústrias da 
carne, peixe, ovos, laticínios e bebidas, contribuindo assim para a disseminação de conhecimento entre 
os agentes do setor. Praça da Corujeira, nº 30 Porto 4300-144 Porto Nacional www.tecnoalimentar.pt redacao@agropress.pt 225 899 620

24 FIPA - Federação das Indústrias Portuguesas Agro-
Alimentares Associação de Empresas ADE 

A FIPA – Federação das Indústrias Portuguesas Agro-Alimentares, associação privada sem fins 
lucrativos, reúne um vasto conjunto de associações e empresas da indústria agroalimentar que operam 
em Portugal. Constituída em 1987, conta com um trabalho de décadas na representação, defesa e 
dinamização do setor tanto a nível nacional como na esfera europeia, junto de decisores políticos, 
parceiros e sociedade civil.
Os seus objetivos são promover a criação de uma envolvente na qual todas as empresas do setor 
agroalimentar, independentemente da sua dimensão, possam acompanhar os constantes desafios 
colocados pelos consumidores e, em simultâneo, estarem aptas a competir por um crescimento 
sustentável, inteligente e inclusivo.

Rua da Junqueira, nº 39
Edifício Rosa 1.º piso Lisboa 1300-307 Lisboa Nacional www.fipa.pt (formulário de contacto no site) 217 938 679

25 Escola Superior de Biotecnologia da Universidade 
Católica Portuguesa Estabelecimento de  Ensino Superior EES

A ESB- Escola Superior de Biotecnologia da Universidade Católica Portuguesa foi fundada em 1984. 
Na ESB desenvolvem-se múltiplas atividades universitárias, com ênfase no Ensino Superior 
(Licenciaturas, Mestrados, Doutoramentos e Pós-graduações), na Investigação e Desenvolvimento 
(projetos de índole fundamental e aplicada), e na Extensão aos setores secundário e terciário 
(prestação de serviços, e formação contínua). As suas áreas de conhecimento são: Microbiologia, 
Ciências da Nutrição e Bioengenharia. Rua de Diogo Botelho, nº 1327 Porto 4169-005 Porto Nacional www.esb.ucp.pt esb@porto.ucp.pt 225 580 001

26 CATAA - Centro de Apoio Tecnológico Agro-alimentar Centro de Investigação / Tecnológico CIT

A CATAA - Associação Centro de Apoio Tecnológico Agroalimentar de Castelo Branco é uma 
associação sem fins lucrativos, de natureza privada, criada pelo Município de Castelo Branco, Instituto 
Politécnico de Castelo Branco e a Associação do Cluster Agroindustrial do Centro. A Associação 
Centro de Apoio Tecnológico Agroalimentar é detentora e gestora do CATAA - Centro de Apoio 
Tecnológico Agroalimentar. 
O Centro de Apoio Tecnológico Agro Alimentar do Centro é constituído por três unidades laboratoriais 
(físico-química, microbiologia e análise sensorial) e por quatro unidades de desenvolvimento tecnológico 
(lácteos, cárneos, azeites e hortofrutícolas). 
A Associação no seu conjunto está vocacionada para a investigação, desenvolvimento, transferência de 
tecnologia e formação, com principal foco no setor agroalimentar.

Zona Industrial de Castelo Branco, Rua A Castelo Branco 6000-459 Castelo Branco Centro www.cataa.pt geral@cataa.pt 272 349 100

27 Portugal Foods Associação de Empresas ADE 

A PortugalFoods é uma associação formada em 2008 por empresas, entidades do sistema científico e 
tecnológico nacional e entidades regionais e nacionais que representam os vários subsetores que 
compõem o setor agroalimentar português. 
É a marca chapéu do Setor Agroalimentar Português promovida pelo Pólo de Competitividade e 
Tecnologia Agroalimentar. Enquanto líder do Portuguese Agrofood Cluster, é reconhecida por toda a 
fileira e entidades governamentais como sendo o principal interlocutor e dinamizador do agroalimentar 
português. 
A PortugalFoods tem como missão 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 através da identificação e 
captação de oportunidades de negócio.

Tecmaia – Parque de Ciência e Tecnologia da Maia
Rua Eng.º Frederico Ulrich, nº 2650 Moreira da Maia 4470-605 Moreira da Maia Nacional www.portugalfoods.org geral@portugalfoods.org 220 966 021

28 Alimentaria & Horexpo Lisboa Eventos Feiras Congressos EFC

A Alimentaria & Horexpo Lisboa é uma plataforma de negócios que concentra no mesmo espaço a 
oferta e a procura da fileira da indústria alimentar, hotelaria e distribuição, onde cada salão, – 
Alimentaria, Horexpo e Tecnoalimentaria – mantém a sua própria identidade e alarga a sua oferta de 
modo a facilitar e potenciar a realização de contactos e de transações comerciais. 
A Alimentaria&Horexpo Lisboa, é organizada conjuntamente pela Feira Internacional de Lisboa e 
Alimentaria Exhibitions decorrendo regularmente na FIL. A última edição realizou-se em 2019. FIL - Rua do Bojador, Parque das Nações  Lisboa 1998-010 Lisboa Nacional www.alimentariahorexpo.fil.pt alimentaria_horexpo@ccl.fil.pt 218 921 500

29 iAlimentar Media MED

A revista iALIMENTAR é uma publicação técnica centrada na indústria alimentar portuguesa que aborda 
as empresas, profissionais, associações e entidades nacionais que atuam no setor.
Tem como principal objetivo a divulgação e comunicação de informação atual sobre a atividade da 
indústria alimentar em Portugal, desde os fabricantes aos embaladores, passando pelo retalho, centros 
de investigação, universidades e profissionais do setor. Além disso, pretende também dar a conhecer 
soluções, processos e tecnologias que forneçam produtos seguros, de qualidade e sustentáveis, 
alinhados com as melhores práticas europeias de desenvolvimento e segurança alimentares.
Entre os temas mais prementes que aborda, destacam-se aqueles que, grosso modo, representam o 
setor: ingredientes, aditivos, produção, embalagem, packaging, logística, distribuição, retalho, 
segurança alimentar, indústria 4.0, economia circular e robótica.

Avenida Barbosa du Bocage, N.º 87, 4.º Piso | 
Gabinete 4 Lisboa 1050-030 Lisboa Nacional www.ialimentar.pt (formulário de contacto no site) 217 615 724

30 Colab4Food – Associação Laboratório Colaborativo 
Para a Inovação da Indústria Agroalimentar Centro de Investigação / Tecnológico CIT

O laboratório colaborativo Colab4Food é uma entidade para a Inovação e Desenvolvimento (I&D) do 
sector alimentar com o objetivo de aumentar a sua competitividade através de uma estratégia 
colaborativa entre os meios académico e empresarial, sendo um catalisador no processo de 
desenvolvimento de novos produtos e tecnologias para a indústria alimentar. 
Com uma visão centrada nos benefícios do consumidor, o Colab4Food pretende contribuir para o 
desenvolvimento de processos alimentares mais sustentáveis, avaliar a performance de novos 
ingredientes e formulações, promover soluções numa perspetiva de economia circular e prestar serviços 
e consultoria I&D, bem como atuar na área de captação de financiamento nacional e internacional.

INIAV – Polo de Vairão
 Rua dos Lagidos Vila do Conde 4485-655 Vairão Norte www.colab4food.com geral@colab4food.com 936 268 137

31 MOBFOOD Centro de Investigação / Tecnológico CIT

O MobFood, um projeto de investigação e desenvolvimento tecnológico, resulta de uma reflexão 
conjunta de vários agentes do setor agroalimentar. Promovido e construído pelo Portuguese Agrofood 
Cluster, o qual é presidido pela PortugalFoods, o consórcio MobFood é formado por 43 entidades que 
representam efetivamente todo o setor agroalimentar em Portugal. 
O projeto MobFood está estruturado em oito principais linhas de ação: Resíduos e Utilização Eficiente 
de Recursos; Embalagens Sustentáveis; Nutrição, Saúde e Bem-Estar; Qualidade e Segurança 
Alimentar; Autenticidade e Rastreabilidade; Logística; Consumidor e um último dedicado às atividades 
de Coordenação de Projeto, Promoção, Disseminação e Exploração de Resultados.

Tecmaia – Parque de Ciência e Tecnologia da Maia
Rua Eng.º Frederico Ulrich, nº 2650 Moreira da Maia 4470-605 Moreira da Maia Norte www.mobfood.pt info@mobfood.pt 220 966 021

32 AIMMAP - Associação dos Industriais Metalúrgicos, 
Metalomecânicos e Afins de Portugal Associação de Empresas ADE 

AIMMAP - Associação dos Industriais Metalúrgicos, Metalomecânicos e Afins de Portugal, fundada em 
1957, é uma associação de empregadores de âmbito nacional, sem fins lucrativos, de utilidade pública. 
A sua missão é representar, interna e externamente, as empresas do setor metalúrgico e 
metalomecânico, contribuindo para o dinamismo e a promoção das mesmas. 
Os seus objetivos são o apoio à indústria metalúrgica e metalomecânica nas áreas da inovação, da 
formação, da internacionalização e da cooperação.
No âmbito da sua missão e para o cumprimento dos seus objetivos a AIMMAP promoveu a criação e o 
lançamento da marca registada METAL PORTUGAL, a qual contribuiu para lançar o setor para um 
patamar superior, de perceção qualitativa e de visão de futuro. 
A AIMMAP dispõe de uma organização interna que põe à disposição das empresas um conjunto 
importante e decisivo de serviços.

Rua dos Plátanos, nº 197 Porto 4100-414 Porto Nacional www.metalportugal.pt aimmap@aimmap.pt 226 166 860

33 ANEME - Associação Nacional das Empresas 
Metalúrgicas e Electromecânicas Associação de Empresas ADE 

A ANEME – Associação Nacional das Empresas Metalúrgicas e Electromecânicas é uma associação de 
empregadores de âmbito nacional, sem fins lucrativos, e Pessoa Coletiva de Utilidade Pública.
Tem como objetivos defender os legítimos direitos e interesses das empresas suas associadas que se 
integrem no setor metalúrgico e eletromecânico, assegurar a sua representação junto de quaisquer 
entidades públicas ou privadas, prestar assistência e apoio às empresas suas associadas, através dos 
serviços técnicos, tendo em vista incentivar e incrementar o desenvolvimento e o progresso de 
atividades das empresas bem como promover e incentivar a formação profissional e o aperfeiçoamento 
dos recursos humanos no setor metalúrgico e eletromecânico.

Pólo Tecnológico de Lisboa
Rua Francisco Cortês Pinto, nº 2 (Lote 13 b) Lisboa 1600-602 Lisboa Nacional www.aneme.pt aneme@aneme.pt 217 112 740
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34 CATIM - Centro de Apoio Tecnológico à Indústria 
Metalomecânica Centro de Investigação / Tecnológico CIT

O CATIM - Centro de Apoio Tecnológico à Indústria Metalomecânica é uma instituição privada de 
utilidade pública sem fins lucrativos que resultou da associação de interesses de empresas industriais e 
respetivas associações com organismos públicos. 
Assim, o CATIM tem como vocação apoiar o desenvolvimento técnico e tecnológico da indústria, 
garantindo um conjunto alargado de serviços, nomeadamente, nas seguintes áreas: Gestão e 
Engenharia Industrial, Ambiente, Eficiência Energética, Ensaio de Materiais, Componentes e Produtos, 
Marcação CE, Metrologia, Qualidade, Segurança de Equipamentos e do Trabalho. Rua dos Plátanos, nº 197 Porto  4100-414 Porto Nacional www.catim.pt catim@catim.pt 226 159 000

35 CENFIM - Centro de Formação Profissional da Indústria 
Metalúrgica e Metalomecânica Outras Instituições de Ensino e Formação OIE

O CENFIM - Centro de Formação Profissional da Indústria Metalúrgica e Metalomecânica é um centro 
protocolar de âmbito nacional, que promove a formação, orientação e valorização profissional dos 
Recursos Humanos dos Setores Metalúrgico, Metalomecânico e Eletromecânico.
O CENFIM conta com 13 Núcleos em Amarante, Arcos de Valdevez, Caldas da Rainha, Ermesinde, 
Lisboa, Marinha Grande, Oliveira de Azeméis, Peniche, Porto, Santarém, Sines com um Polo em 
Grândola, Torres Vedras e Trofa. Rua Conde da Covilhã, nº 1400 Porto 4109-601 Porto Nacional www.cenfim.pt porto@cenfim.pt 226 109 637

36 PRODUTECH - Pólo das Tecnologias de Produção Associação de Empresas ADE 

O PRODUTECH - Pólo das Tecnologias de Produção – é uma iniciativa dinamizada pela fileira das 
tecnologias de produção, que integra empresas que desenvolvem e comercializam produtos e serviços 
capazes de responder aos desafios e aos requisitos de competitividade e sustentabilidade da indústria 
transformadora nacional e internacional com soluções inovadoras, flexíveis, integradas e competitivas.
O Polo PRODUTECH dinamiza, de forma estruturada, a cooperação entre as empresas da fileira e 
entre estas e outros atores relevantes. Tem por missão promover o desenvolvimento sustentável e a 
internacionalização da fileira nacional das tecnologias de produção - fabricantes de máquinas, 
equipamentos e sistemas, integradores de sistemas, empresas de desenvolvimento de aplicações 
informáticas, empresas de engenharia e consultoria industrial, entre outros - em estreita colaboração 
com os principais setores da indústria transformadora portuguesa e com o Sistema Científico e 
Tecnológico.

Rua dos Plátanos, nº 197 Porto 4100-414 Porto Nacional www.produtech.org geral @ produtech.org 226 166 897

37 INEGI - Instituto de Ciência e Inovação em Engenharia 
Mecânica e Engenharia Industrial Centro de Investigação / Tecnológico CIT

O INEGI - Instituto de Ciência e Inovação em Engenharia Mecânica e Engenharia Industrial é um 
Centro de Interface Tecnológico (CIT), criado em 1986, vocacionado para a realização de atividades de 
investigação e de inovação de base tecnológica, transferência de tecnologia, consultoria e serviços 
tecnológicos, orientadas para o desenvolvimento da indústria e da economia em geral. 
É uma instituição de utilidade pública, privada, sem fins lucrativos cuja missão consiste em contribuir 
para o desenvolvimento da indústria e da economia em geral, através da inovação de base científica e 
tecnológica, garantindo, simultaneamente, o desenvolvimento pessoal e profissional dos colaboradores 
e o enriquecimento do ensino superior.

Campus da FEUP
Rua Dr. Roberto Frias, nº 400 Porto 4200-465 Porto Norte www.inegi.pt inegi@inegi.up.pt 229 578 710

38 INESC TEC - Instituto de Engenharia de Sistemas e 
Computadores, Tecnologia e Ciência Centro de Investigação / Tecnológico CIT

O INESC TEC é uma instituição privada, sem fins lucrativos, que se centra em atividades de 
investigação científica e desenvolvimento tecnológico, transferência de tecnologia, consultoria avançada 
e formação, e pré-incubação de novas empresas de base tecnológica. 
O INESC TEC junta a academia, as empresas, a administração pública e a sociedade, aplicando o 
conhecimento e os resultados gerados na investigação em projetos de transferência de tecnologia, 
procurando criar valor. 
O Instituto tem uma organização descentralizada com seis polos: Porto (sede), Braga e Vila Real, o 
INESC TEC agrega 13 Centros de I&D. 
Nessa organização inclui-se a TEC4AGRO-FOOD que é a área de inovação do INESC TEC para o 
Agro-Alimentar e Floresta. A missão da TEC4AGRO-FOOD é co-moldar a (r)evolução digital no Agro-
Alimentar e Floresta para enfrentar os desafios societais de produtividade e sustentabilidade, com vista 
a uma bioeconomia eficaz na perspetiva da Indústria 4.0.

Campus da FEUP
Rua Dr. Roberto Frias Porto 4200-465 Porto Norte www.inesctec.pt info@inesctec.pt 222 094 000

39 ISQ - Instituto de Soldadura e Qualidade Organismo de Certificação e Acreditação OCA

A atividade do Grupo ISQ é suportada por uma rede de sete escritórios em Portugal e um conjunto de 
dezasseis Laboratórios Acreditados que ajudam os clientes a alinhar os seus objetivos de negócio com 
a regulamentação e normas aplicáveis e no cumprimento das suas metas nas áreas da qualidade, 
segurança, gestão de ativos e responsabilidade ambiental e social. 
Indústria, Tecnologia e Inovação são as premissas que pautam o trabalho desenvolvido pelo ISQ. 
Contando com mais de 250 serviços especializados, o ISQ apoia os seus clientes na redução do risco, 
melhoria do desempenho operacional e aumento de competitividade. O ISQ oferece serviços integrados 
de metrologia, inspeções técnicas, ensaios e análises, consultoria técnica, serviços regulamentares e 
formação de recursos humanos dirigidos aos setores da Agricultura e da Agroindústria. 

 Av. Prof. Dr. Cavaco Silva, nº 33 Oeiras 2740-120 Porto Salvo Nacional www.isq.pt  info@isq.pt 214 228 100

40 SISAB Portugal Eventos Feiras Congressos EFC

SISAB PORTUGAL é considerada a maior plataforma do mundo de negócios na fileira agroalimentar 
pois é um espaço onde as empresas nacionais encontram os mais importantes importadores da 
indústria agroalimentar dos cinco continentes. Trata-se de um evento com características únicas, líder 
de mercado no apoio à exportação das empresas que marcam presença no certame, possibilitando 
anualmente milhares de novos negócios em diferentes áreas geográficas.

Av. Elias Garcia, nº 57 – 7º Lisboa 1049-017 LISBOA Norte www.sisab.pt sisab@sisab.pt 217 957 671

41 ANIL - Associação dos Industriais de Laticínios Associação de Empresas ADE 

A ANIL – Associação Nacional dos Industriais de Lacticínios, tem por fim a representação legal, defesa, 
gestão, promoção e estudo dos interesses sócioeconómicos do setor transformador do leite e laticínios 
em Portugal. 
A Associação congrega no seu seio empresas que produzem todas as categorias de produtos lácteos, 
empresas extremamente heterogéneas no que se refere à respetiva dimensão, à forma societária que 
adotam, ao tipo de produtos que laboram, ao número de referências que fabricam ou aos canais de 
distribuição que utilizam para a comercialização dos seus produtos. 
Os objetivos da ANIL centram-se na defesa dos interesses e representação do setor, no 
acompanhamento das matérias legislativas, normativas, ambientais, económicas e técnicas que 
contribuam para o desenvolvimento da indústria láctea em Portugal.

Rua de Santa Teresa, nº 2C-2º Porto 4050-537 PORTO Nacional www.anilact.pt anilca@mail.telepac.pt 222 001 229

42 APROLEP – Associação dos Produtores de Leite de 
Portugal Associação de Empresas ADE 

APROLEP – Associação dos Produtores de Leite de Portugal agrupa os produtores nacionais de leite 
com vista à defesa dos seus interesses profissionais

Rua Vale Simão, nº 66
 Valado Sta Quitéria Alcobaça 2460-207 Alfeizerão Nacional https://aprolep.pt/ aprolep@sapo.pt 926 201 247

43 ALIP - Associação Interprofissional do Leite e 
Lacticínios Laboratório LAB

O Laboratório Interprofissional do Setor do Leite e Lacticínios (ALIP) presta serviços de análises 
relacionadas com a classificação e valorização do leite ao produtor e contraste leiteiro e, também, 
produtos lácteos. 

Rua de Agreu, nº 302 Lousada 4620-471  Lousada Nacional www.alip.pt alip@alip.pt 255 820 070

44 Universidade do Algarve Estabelecimento de  Ensino Superior EES

A Universidade do Algarve é uma instituição de ensino superior que tem por finalidade a formação 
humanística, cultural, artística, científica, técnica e profissional, a realização de investigação científica 
de alto nível e o desenvolvimento experimental, promovendo a difusão dos seus resultados e a 
valorização social e económica do conhecimento e da inovação organizacional, a colaboração com 
entidades públicas e privadas e a promoção da internacionalização das suas atividades. Nesse 
enquadramento, destaca-se a sua atividade formativa e de investigação em diversos campos, 
nomeadamente nas áreas das Ciências e Tecnologias da Saúde, Economia, Gestão e Turismo, 
Ciências Sociais e da Educação e Ciências Exatas e Naturais. Concretamente, na área agroalimentar 
oferece cursos nos campos das Biociências, Nutrição, Engenharia Alimentar, etc.

  Campus da Penha  Faro  8005-139 Faro www.ualg.pt   info@ualg.pt 289 800 100 Gestão da Qualidade e Marketing Agro-alimentar
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45 ESA - Escola Superior Agrária de Santarém Estabelecimento de  Ensino Superior EES

Integrada no Instituto Politécnico de Santarém, a Escola Superior Agrária de Santarém oferece uma 
multiplicidade de cursos, de diversos graus, nas áreas das ciências e tecnologias agroalimentares.

Quinta do Galinheiro
S. Pedro Santarém 2001-904 Santarém Centro www.esa.ipsantarem.pt info@esa.ipsantarem.pt 243 307 300

46 ESAC - Escola Superior Agrária de Coimbra Estabelecimento de  Ensino Superior EES

A Escola Superior Agrária de Coimbra (ESAC), integrada desde 1985 no Instituto Politécnico de 
Coimbra, é detentora de um historial de 133 anos. 
Ministra Cursos Superiores Técnicos Profissionais (CTeSP), Licenciaturas e Mestrados nas áreas de 
agricultura biológica, agropecuária, ambiente, biotecnologia, ecoturismo, florestas, gastronomia e 
tecnologia alimentar, caracterizados por uma forte componente profissionalizante e por uma ligação 
muito próxima ao tecido empresarial, a associações e a cooperativas.
A ESAC dispõe de modernas instalações, oficinas tecnológicas e laboratórios de qualidade, que lhe 
permitem afirmar-se como uma escola de referência nacional ao nível do ensino e da investigação 
agrária aplicada. São quase meia centena os projetos de investigação nacionais e internacionais nos 
quais a Escola está envolvida
A Escola Superior Agrária de Coimbra presta serviços de apoio à comunidade, promove a difusão de 
conhecimentos, transferência de tecnologia e consultoria e estabelece parcerias com outras instituições 

Bencanta Coimbra 3045-601 Coimbra Centro www.esac.pt presidencia@esac.pt 239 802 940

47 IPV - Instituto Poitécnico de Viseu Estabelecimento de  Ensino Superior EES

O Politécnico de Viseu é uma instituição pública de ensino superior portuguesa localizada na Beira Alta 
englobando cinco escolas superiores em Viseu – Escola Superior de Educação, Escola Superior de 
Tecnologia e Gestão, Escola Superior Agrária, Escola Superior de Saúde – e em Lamego – Escola 
Superior de Tecnologia e Gestão. 
O Politécnico de Viseu assume-se como um motor impulsionador do desenvolvimento científico, 
tecnológico, cultural e económico, designadamente, através das suas atividades de ensino e 
investigação, de difusão cultural, científica e tecnológica, de parcerias, protocolos interinstitucionais e 
colaborações com empresas e outras instituições. Oferece uma grande variedade de cursos, alguns 
com grande relevância para o setor agroalimentar.

Av. Cor. José Maria Vale de Andrade - Campus 
Politécnico Viseu 3504-510 VISEU Centro www.ipv.pt ipv@sc.ipv.pt 232 480 700

48 Portuguese Agrofood Cluster Associação de Empresas ADE 

A PortugalFoods, a InovCluster, o AgroCluster e a PortugalFresh são as associações integrantes do 
consórcio AgroFood Cluster. O cluster tem uma dimensão nacional, tendo a PortugalFoods como 
promotor líder. 
Atuando numa lógica de proximidade, as atividades do Cluster estão dirigidas e orientadas para os 
interesses e necessidades do tecido empresarial nacional, sendo alavancadas pelo conhecimento 
gerado nas Entidades do Sistema Científico. 
Os eixos estratégicos de atuação desenvolvem-se em torno da internacionalização, investigação & 
desenvolvimento tecnológico e inovação, comunicação, capacitação e empreendedorismo, 
materializando-se em projetos estruturantes de natureza coletiva e colaborativa. 

Tecmaia – Parque de Ciência e Tecnologia da Maia
Rua Eng.º Frederico Ulrich, nº 2650 Moreira da Maia 4470-605 Moreira da Maia Nacional www.portugalfoods.org geral@portugalfoods.org 220 966 021 Entidade gestora: Associação Integralar - Intervenção de Excelência no Setor Agro-Alimentar

49 Associação INTEGRALAR – Intervenção de Excelência 
no Sector Agro-Alimentar Associação de Empresas ADE 

A Associação INTEGRALAR – Intervenção de Excelência no Sector Agro-Alimentar, é uma associação 
de âmbito nacional cuja missão é 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. A Associação Integralar é a entidade gestora da Portugal Foods. Rua Eng. Frederico Ulrich n.º 2650 Maia 4470-605 MAIA Nacional www.portugalfoods.org geral@portugalfoods.org 229 408 294  -- Atua sob a marca "Portugal Foods"

50 ALIF - Associação da Indústria Alimentar pelo Frio Estabelecimento de  Ensino Superior ADE 

A ALIF – Associação da Indústria Alimentar pelo Frio é a única associação empresarial, sem fins 
lucrativos, que representa em Portugal a indústria de congelação de pescado, bem como a indústria de 
hortícolas e alimentos pré-cozinhados congelados, e ainda os entrepostos frigoríficos. 
A associação intervém em defesa dos interesses dos seus Associados junto do Governo, Direções-
Gerais e diversos Departamentos, visando a melhoria da competitividade da indústria, a livre 
concorrência e o correto funcionamento do mercado. A ALIF é ainda consultada pela Administração 
Pública sobre a transposição das normas comunitárias com incidência nas atividades representadas e a 
sua regulamentação. 
A ALIF tem como Missão: Definir as linhas gerais de atuação, defesa e harmonização dos interesses 
dos empresários, bem como zelar pelo exercício comum dos respetivos direitos e obrigações; 
Representar junto do Estado e de outras Entidades Públicas ou Privadas os interesses dos 
Associados; Proporcionar às empresas associadas serviços de apoio e incentivo ao respetivo 

Largo de São Sebastião da Pedreira, nº 31, 4º Lisboa 1050-205 Lisboa Nacional www.alif.pt geral@alif.pt 213 528 803

51 Agrocluster Ribatejo Associação de Empresas ADE 

O Cluster Agroindustrial do Ribatejo – Agrocluster – é uma associação de empresas e entidades do 
setor agroindustrial, sem fins lucrativos, que aposta no desenvolvimento do setor e na promoção da sua 
competitividade. 
Tem como potenciais associados empresas, entidades do Sistema Científico e Tecnológico Nacional, 
Instituições de Ensino Superior, associações empresariais e entidades públicas. É constituída por cerca 
de 100 associados, dos quais 30 são fundadores. 
O Agrocluster desenvolve um conjunto de atividades dirigidas aos seus associados, nomeadamente, o 
Club Agrocluster (portal de negócios), InfoTech Food (Observatório Tecnológico) e outras.
 A entidade responsável pela gestão do Cluster é a AnimaForum – Associação Para o Desenvolvimento 
da Agro-Indústria.

CIES – Centro de Inovação Empresarial de 
Santarém - Largo Infante Santo Santarém 2005-246 Santarém Centro www.agrocluster.pt geral@agrocluster.com 249 839 500 Entidade responsável pela gestão do Cluster é a AnimaForum – Associação Para o Desenvolvimento da Agro-

Indústria.

52 Digital Agrifood Summit Portugal 2021 Eventos Feiras Congressos EFC

Digital Agrifood Summit – Portugal é um evento virtual organizado pelo Portuguese Agrofood Cluster, 
em parceria com a ViniPortugal, com o apoio da Secretaria de Estado da Internacionalização e do 
Ministério da Agricultura, da AICEP e da FIPA. 
A 1.ª edição teve lugar de 20 a 23 de janeiro de 2021. 

 --  --  -- Nacional https://www.portugalfoods.org/agenda/digital-
agrifood-summit-portugal/ (contacto no site) Organização de Portugal Foods

53 Certif - Associação para a Certificação Organismo de Certificação e Acreditação OCA

A CERTIF – Associação para a Certificação é um organismo de certificação nacional, com o estatuto 
de associação de direito privado, sem fins lucrativos, constituída por 27 Associados, entre associações 
empresariais e laboratórios, que representam diversos setores de atividade. 
A CERTIF tem como princípios a independência, o rigor técnico e a credibilidade, como forma de 
salvaguardar a imparcialidade e integridade da sua atuação no contacto com as diversas entidades com 
as quais se relaciona e assegurando a gestão de eventuais conflitos de interesse. A CERTIF está 
acreditada pelo IPAC – Instituto Português de Acreditação, para as normas ISO/IEC 17021-1 e EN 
ISO/IEC 17065, para a Certificação de Sistemas de Gestão da Qualidade, do Ambiente, de Segurança 
e Saúde no Trabalho, de Segurança Alimentar e da Formação Profissional, incluindo Aprendizagem 
Enriquecida por Tecnologia e para Produtos, Processos e Serviços sendo Organismo Notificado para 
um vasto leque de produtos no âmbito do Regulamento dos Produtos de Construção.
 A área de intervenção da CERTIF estende-se por vários domínios, entre os quais se destacam: 

R. José Afonso, nº 9-E Almada 2810-237 Almada Nacional www.certif.pt mail@certif.pt 212 586 940

54 Ordem dos Engenheiros Organização Profissional / Trabalhadores OPT

A Ordem dos Engenheiros (OE) é uma associação pública profissional, criada legalmente pelo Decreto-
Lei nº 27288, de 24 de novembro, representativa dos licenciados em Engenharia que exercem a 
profissão de engenheiro. 
A sua principal missão é contribuir para o progresso da engenharia, estimulando os esforços dos seus 
associados nos domínios científico, profissional e social, bem como o cumprimento das regras de ética 
profissional.
A Ordem dos Engenheiros encontra-se segregada em secções regionais.
A OE está, também, organizada em doze colégios de Especialidade, sendo de notar os de Engenharia 
Mecânica e Engenharia Eletrotécnica. É da competência da OE o reconhecimento da Especialização 
em Engenharia Alimentar.

Sede da Região Norte
Rua Rodrigues Sampaio, nº 123 Porto 4000-425 Porto Nacional http://www.oern.pt servicos@oern.pt 222 071 300

55 Ordem Engenheiros Técnicos Organização Profissional / Trabalhadores OPT

OET – Ordem dos Engenheiros Técnicos é a associação pública que regula, em Portugal, a atividade 
profissional dos Engenheiros Técnicos.
Os  seus  16  colégios  de  especialidade  (entre os quais, agrária,  alimentar, eletrónica, industrial e da 
qualidade, informática, mecânica, química e biológica)  e  a  implantação  em  todo  o  território  nacional 
conferem  à Ordem uma estrutura organizativa que permite a participação ativa de todos os seus 
membros na criação e troca de conhecimento tecnológico. Praça Dom João da Câmara, nº 19 Lisboa 1200-147 Lisboa Nacional www.oet.pt srnorte@oet.pt 223 395 030
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56 APN - Associação Portuguesa de Nutrição Organização Profissional / Trabalhadores OPT

A    Associação    Portuguesa    de    Nutrição visa promover o desenvolvimento das ciências ligadas à 
Nutrição e Alimentação. Essa   promoção foca-se na realização de atividades   técnico-científicas 
assentes em quatro principais eixos de atuação: formação, publicação de revista científica, produção  
de  materiais técnico-científicos e desenvolvimento  de programas comunitários de sensibilização. O 
desenvolvimento destas atividades passa pelo esforço das inúmeras parcerias que a associação já tem 
estabelecidas e continuará a estabelecer.
Edita trimestralmente a revista científica ACTA PORTUGUESA DA NUTRIÇÃO. Rua João das Regras, nº 278 e 284 r/c Porto 4000-291 Porto Nacional www.apn.org.pt geral@apn.org.pt 222 085 981

57 ACTA PORTUGUESA DA NUTRIÇÃO Media MED

Revista trimestral de carácter técnico e científico que se constitui como uma ferramenta de trabalho 
para os profissionais do setor das tecnologias da nutrição e afins. É editada pela Associação 
Portuguesa da Nutrição.

Rua João das Regras, nº 284 r/c 3 Porto 4000-291 Porto Nacional https://actaportuguesadenutricao.pt/ actaportuguesadenutricao@apn.org.pt 222 085 981

58 Ordem dos Nutricionistas Organização Profissional / Trabalhadores OPT

Ordem dos Nutricionistas é uma Associação Pública Profissional que tem por missão regular o acesso à 
profissão de nutricionista e o exercício das profissões de nutricionista e dietista, elaborando as normas 
técnicas e deontológicas respetivas, velando pelo cumprimento das normas legais e regulamentares da 
profissão e exercendo o poder disciplinar sobre os seus membros, no quadro de um regime disciplinar 
autónomo.

Rua do Pinheiro Manso, Nº 174 Porto 4100-409 Porto Nacional www.ordemdosnutricionistas.pt
geral@ordemdosnutricioni

stas.pt
222 083 876

59 PortugalFresh Associação de Empresas ADE 

PORTUGAL FRESH – Associação para a Promoção das Frutas, Legumes e Flores de Portugal nasceu 
da necessidade/oportunidade, sentida pelo próprio tecido empresarial, de evidenciar o potencial dos 
produtos nacionais. 
A associação tem como grande objetivo promover as frutas, legumes e flores de Portugal, tanto 
internamente como no panorama internacional. 
A associação pretende afirmar-se como a marca chapéu “Portugal”, assumindo um papel cada mais 
relevante no contexto internacional, de forma a acrescentar valor para os seus associados

Mercado Abastecedor de Lisboa (MARL)
Lugar do Quintanilho, NAC, N00 Z08  Loures 2660-421 São Julião do Tojal Nacional www.portugalfresh.org info@portugalfresh.org 219 927 236 

60 ASAE - Autoridade de Sagurança Alimentar e 
Económica Organismo Público e de Regulamentação OPR

A Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE) é a autoridade administrativa de Portugal 
especializada para as áreas de segurança alimentar e fiscalização económica. 
A ASAE é um órgão de polícia criminal, dependente do Ministério da Economia, responsável pela 
avaliação e comunicação dos riscos na cadeia alimentar, bem como pela disciplina do exercício das 
atividades económicas nos setores alimentar e não alimentar. 
A ASAE atua como órgão de fiscalização e de controlo de mercado nas seguintes áreas de intervenção: 
Segurança Alimentar;Turismo e Práticas Comerciais; Segurança de Produtos e Instalações; 
Propriedade Intelectual e Propriedade Industrial.
A ASAE emite regularmente comunicados relacionados com riscos da segurança alimentar. A ASAE 
funciona coordenadamente com a EFSA (Agência Europeia para a Segurança dos Alimentos).
Como regulador, a ASAE promove diversas ações de fiscalização que asseguram o cumprimento da 
legislação vigente pelas entidades dos setores alimentar e não alimentar.

Rua Rodrigo da Fonseca, nº 73 Lisboa 1269-274 Lisboa Nacional www.asae.pt correio.asae@asae.pt 217 983 600

61 CFPSA - Centro de Formação Profissional para o Setor 
Alimentar Outras Instituições de Ensino e Formação OIE

O Centro de Formação Profissional para o Sector Alimentar (CFPSA) foi criado através de Protocolo 
celebrado em 24 de julho de 1984, entre o Instituto do Emprego e Formação Profissional, I.P. (IEFP, 
I.P.) e associações do setor. É um organismo dotado de personalidade jurídica de direito público, sem 
fins lucrativos, com autonomia administrativa e financeira e património próprio, sendo gerido de forma 
tripartida entre representantes do IEFP,I.P., associações empresariais e uma associação sindical. Tem 
por missão Reforçar competências dos Recursos Humanos e valorizar os agentes económicos do setor 
da hotelaria e restauração, contribuindo para o desenvolvimento da economia nacional, através da 
oferta de cursos profissionais de diverso tipo. Tem sede em Lisboa e três delegações no Porto, 
Coimbra e Algarve.

Av. 25 de Abril, Nº 22 Odivelas 1675-183 Pontinha Nacional www.cfpsa.pt cfpsa@cfpsa.pt 351 214 789 500


