
A CAP lidera consórcio para a criação de um Polo de Inovação Digital para toda a cadeia 

agro-alimentar – Farm2ForK_DIH 

 

O Pólo de Inovação Digital Farm2Fork_DIH é um consórcio composto por 11 entidades 

nos setores agrícolas e agroalimentar em Portugal: CAP, FIPA, APED, COTEC, 

PortugalFoods, Colab4Food, ISEL, AROMNI, INL, Beta-i e AgrogrinTech, em parceria com 

Portugal Ventures (Ignition Partners) que submeteu uma candidatura à Rede de Polos 

de Inovação Digital. Este ecossistema de inovação digital é dirigido a toda a cadeia de 

valor agroalimentar, no sentido de produzir, testar e demonstrar soluções assentes em 

tecnologia digital avançada, com vista à sua aplicação em ambiente empresarial, com 

impactos efetivos na eficiência, produtividade e valor de toda a cadeia produtiva. 

A missão do “Farm2Fork DIH” é a digitalização nacional de toda a cadeia de valor 

alimentar, abrangendo a produção agrícola, a indústria agroalimentar e a distribuição, 

atuando em toda a cadeia de valor, desde a produção até ao consumidor, promovendo 

a transição digital rumo ao cumprimento do Green Deal. São objetivos estratégicos do 

Farm2Fork_DIH oferecer soluções digitais adaptadas à realidade e às necessidades dos 

setores em referência, com elevado potencial de comercialização no mercado; formar e 

capacitar os utilizadores e as empresas agroalimentares; apoiar as empresas na procura 

de investimento para a sua digitalização. 

O Farm2Fork_DIH irá funcionar como um “one-stop-shop” de fornecedores de 

tecnologia digital e utilizadores que, beneficiando da digitalização da cadeia de valor, 

poderão colaborar no desenvolvimento de novas soluções úteis e concretas, no sentido 

de responder às necessidades das empresas agrícolas e agroalimentares.  

O envolvimento de toda a cadeia de valor que este consórcio apresenta é diferenciadora 

e disruptiva e tem como base os seguintes projetos estratégicos: 

• Agricultura (Farm) - Agricultura de precisão disponível a todos os agricultores 

pela utilização diária da informação disponibilizada pela UE no âmbito dos Satélites 

Sentinel e Copernicus. O objetivo é apoiar os agricultores a se orientarem na paisagem 

digitalmente, mas também possuírem uma ferramenta digital que analisa e computa 

todos os esses dados para serem disponibilizados diretamente numa estação de 

comando agrícola dando assim os primeiros passos na agricultura de precisão. Esta 

ferramenta digital terá um impacto enorme e exponencial na competitividade das 



empresas agrícolas, aproximando todos os agricultores da agricultura de precisão, 

democratizando a informação climática e traçando o rumo no cumprimento do green 

deal. 

• Indústria (2) - A rastreabilidade alimentar é uma necessidade de mercado cada 

vez mais emergente for força da necessidade de manter a qualidade e originalidade dos 

alimentos, algo que começa a ter cada vez mais aplicação nos diversos segmentos da 

cadeia alimentar. A monitorização real-time da qualidade dos alimentos é uns dos 

projetos que o DIH irá desenvolver e implementar na cadeia de valor agroalimentar. 

• Distribuição (Fork) - Utilização das tecnologias de realidade aumentada, 

realidade virtual e multimédia, enquanto facilitadores da “User experience” de um 

consumidor numa superfície comercial, facilitando operações de “product finder”, 

acesso a informação, gamificação e suporte a ações de promoção.   

 

Assim, se para o setor agroalimentar a adoção das novas tecnologias representa ganhos 

em eficiência e gestão de custos, bem como a implementação de novas oportunidades 

de negócio; para os consumidores, por outro lado, permitirá obter dados e informação 

em tempo real sobre os produtos e os modos de produção, com observação e 

rastreabilidade direta das condições de qualidade e segurança alimentar. E é 

exatamente esse passo que o Farm2Fork_DIH pretende dar, com inquestionáveis 

vantagens a todos os níveis e para todos os agentes envolvidos no processo de 

produção, distribuição e consumo de produtos agroalimentares. 

 

O projeto FARM2FORK_DIH enquadra-se no compromisso assumido em 2019, quando 

25 países europeus assumiram a digitalização da agricultura e áreas rurais europeias 

como prioridade e assinaram uma declaração de cooperação sobre «Um futuro digital 

inteligente e sustentável para a agricultura e áreas rurais europeias”, que visa, entre 

outros instrumentos, o estabelecimento de uma infraestrutura de inovação - os Digital 

Innovation Hub (Polos de Inovação Digital) – que se materializa numa cooperação 

entre vários parceiros para fomentar e implementar a digitalização das empresas e 

utilizadores. 

CAP - Confederação dos Agricultores de Portugal 


