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MAIS ALÉM NA COLABORAÇÃO
Já muito se tem escrito sobre as novas 
tendências de mercado e dos novos per-
fis do consumidor, sobre a necessidade 
de concretizar a digitalização dos negó-
cios, como caminho para a sustentabi-
lidade, ou sobre o papel cada vez mais 
importante da investigação, desenvol-
vimento e inovação para a evolução do 
agroalimentar.
Estes são factores de competitividade 
que devem assentar, cada vez mais, na 
colaboração entre toda a cadeia de valor 
e onde encontramos vários exemplos de-
senvolvidos e implementados no terreno. 
Estas dinâmicas levam a que, no final da 
linha, sejam disponibilizados alimentos 
seguros, de qualidade e diversificados.
Contudo, sobretudo nos tempos em 
que a informação (e a desinformação) 
se multiplica, a cooperação deve ir além 
das operações do dia-a-dia e ganhar um 
foco mais consistente ao nível da comu-
nicação com os consumidores.
Se hoje estes estão cada vez mais infor-
mados, com esta torrente de informa-
ção estarão também mais baralhados. 
Será que conhecem o conceito de “ca-
deia de abastecimento alimentar”, que 
sectores a compõem e quais os papéis 
que desempenham? Saberão, por exem-
plo, que os alimentos que lhes chegam 
à mesa cumprem estritas regras de qua-

lidade e segurança (desde a mais pe-
quena semente até ao produto pronto 
a consumir), sendo por isso totalmente 
erradas designações como “alimentos 
nocivos” para a saúde?
Pode haver uma boa fatia de consumido-
res cientes destas questões, mas faltam 
ainda passos neste caminho para mais e 
melhor esclarecimento. Não nos enga-
nemos a acreditar que existem estraté-
gias de posicionamento e comunicação 
miraculosas, mas existem degraus que 
podem ser construídos.
Com toda a legitimidade, os diferentes 
sectores podem comunicar por si, mos-
trando o que fazem, valorizando o seu 
papel e defendendo posições. Mas na 
hora de comunicar com o consumidor, os 
parâmetros exigem uma maior capaci-
dade de mobilização e de investimento. 
Por isso, devemos assumir, sem receios 
e com firmeza, uma perspectiva de co-
laboração e desafiarmo-nos a construir 
e desenvolver conteúdos para uma co-
municação alimentar que se quer cienti-
ficamente sustentada e, em simultâneo, 
simples, acessível, esclarecedora e capaz 
de desconstruir mitos.  
Não é uma tarefa fácil nem com resul-
tados imediatos e, acima de tudo, terá 
de ir além da união de esforços e forças 
dos sectores que representam a cadeia 

“do prado ao prato”. É fundamental 
que esta colaboração conte com a par-
ticipação de outros agentes do sistema 
alimentar, nomeadamente, autoridades 
públicas, sociedades científicas, associa-
ções sectoriais e a academia, atravessan-
do áreas como a saúde, o consumo e a 
segurança dos alimentos, entre outras.
Só com esta equação conseguiremos 
construir uma comunicação mais firme e 
eficaz, que melhore as percepções sobre 
todo o trabalho desenvolvido, particu-
larmente, em prol da sustentabilidade, 
da promoção de escolhas conscientes e 
informadas e da construção de padrões 
alimentares, de saúde e bem-estar mais 
equilibrados. 
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O consumidor não abdica de poder desfrutar dos produtos mais frescos, mais atractivos e saudáveis.
Com os nossos sistemas de nebulização ajudamos a diferenciar-se nos frescos.
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Comprometidos com a sustentabilidade.


