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Excelência italiana na cadeia agro-alimentar 
 
A indústria agro-alimentar italiana é reconhecida internacionalmente como um 
símbolo que apresenta padrões superiores, um farol de excelência em termos de 
qualidade alimentar, segurança alimentar, inovação tecnológica, sustentabilidade, 
biodiversidade, respeito pela tradição e origem e impacto social positivo. 
Tudo isso, deve-se a uma directa e cuidadosa atenção dispensada pelos italianos em cada fase 
da produção e em cada actividade que tinha como fim trazer à mesa um produto de qualidade 
excelente. O Processamento de Alimentos é, portanto, uma arte que evoluiu para uma 
especialização técnica que constitui uma cadeia em que cada elo é indispensável e deve ser de 
extrema excelência: 
 

 Universidades públicas e privadas, Centros Públicos de Pesquisa e Centros de 
Investigação Científicos e Tecnológicos que oferecem níveis avançados de pesquisa 
científica e aplicada; 

 Uma rede simbiótica de pequenas e médias empresas (PME) que ajudam a transformar 
as fraquezas percebidas do tamanho das pequenas empresas em força significativa de 
flexibilidade operacional, trabalhando como uma cadeia e cooperando em pesquisa e 
produção; 

 A vigilância e um controlo rigoroso da qualidade, a fim de manter os mais elevados 
padrões de segurança alimentar; 

 A utilização de métodos de cultivo que respeitem o ambiente; 
 A criação de regras rigorosas para assegurar que a produção local seja implementada 

apenas de acordo com os métodos tradicionais, juntamente com a tecnologia moderna. 
 

Os conhecimentos e a excelência italiana em Agro-alimentos são extremamente relevantes para 
o cenário agro-alimentar angolano e podem ser aproveitados de forma eficaz pelo sistema 
angolano para estruturar o conjunto de Alimentos e o Processamento de Alimentos e contribuir 
para as principais frentes: 
 

 Dar aos empresários acesso aos resultados da pesquisa científica e tecnológica; 
 Criar uma rede de empresas que colaborem entre si em todas as fases de produção, 

comercialização e distribuição; 
 Estabelecer uma zona industrial com máquinas e equipamentos para a transformação de 

alimentos; 
 Promover o conceito e a cultura da 

sociedade de cooperativas entre os pequenos 
agricultores e as empresas, melhorando o 
acesso aos serviços, instalações de 
transformação e armazenamento de alimentos e 
às fontes de crédito, bem como aumentando o 
rendimento da empresa; 

 Melhorar a qualidade geral dos produtos 
e da produção;  

 Assegurar um sistema eficiente de 
controle de saúde e segurança; 
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 Valorizar o produto para maximizar seu valor percebido e melhorar a estratégia de 
marketing nos níveis nacional e internacional.  

 
ITÁLIA: A marca de referência da indústria global de 
produtos agro-alimentares 
 
A Itália é abençoada com uma herança agro-alimentar única, rica e diferente de qualquer outra. 
 
Um clima geralmente temperado que, ao mesmo tempo, tem variações adequadas entre as 
diferentes partes do país; planícies, colinas e montanhas se alternam harmoniosamente em 
todo o território; e a dança entre os ventos das montanhas e os mares, nunca distantes um do 

outro, todos estes factores vão contribuir para criar uma 
enorme biodiversidade e uma gama impressionante e rica 
de produtos. 
 
Imagine uma terra que possui 2.000 variedades de 
frutas únicas ... 
 
É igualmente relevante relembrar que eventos históricos e 

razões geográficas deram origem a uma grande diversidade de tradições e hábitos, mesmo 
entre lugares que não são muitos distantes do ponto de vista geográfico. 
Pertinente a este é a história da ocupação da Itália, que conta a existência de uma infinidade de 
raças, desde os fenícios aos árabes, dos espanhóis aos austríacos, dos franceses aos alemães, 
deixando uma herança de produtos, gostos e influências. 
 
Todos esses fatores contribuíram para o desenvolvimento de uma variedade inimaginável de 
produtos na Itália. 
 
O mundo conhece a Itália como a terra do azeite, do macarrão, do vinho, da pizza, do queijo e 
do salame, mas não se sabe muito 
das inúmeras interpretações desses 
elementos ou dos inúmeros 
ingredientes adicionais que 
constituem essas interpretações. 
Cada cidade da Itália tem o seu 
próprio tipo de óleo, a sua própria 
massa, o seu próprio pão (só de pão 
existem mais de 300 tipos na Itália), 
o seu próprio vinho, a sua própria 
sobremesa tradicional e, portanto, a 
sua própria cozinha distinta de seus 
vizinhos. 
Bons produtos na cozinha e boa 
comida no prato poderiam muito 
bem ser chamados um hábito na Itália - uma preferência, uma procura, ou mesmo um 
essencial cultural. E é uma consequência da bela síntese criada pela sua biodiversidade, sua 
história, suas atitudes e suas tradições. 
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É esta riqueza, esta unicidade, esta excelência e perícia provenientes de 
gerações de produtos e alimentos excepcionais que a Itália quer partilhar 
com Angola. 
 

A criação de um bom produto precisa de trabalho, da colaboração de várias pessoas, de 
diferentes competências e de várias tecnologias. Embora haja poucas dificuldades associadas ao 
consumo de um bom produto local, existem vários fatores que são imperativos que configurem 
corretamente para que tais produtos cheguem com qualidade nos locais distantes de sua 
origem:  
 

 Selecção de variedades adequadas ao ambiente de cultura disponível; 
 Métodos de cultivo corretos que respeitem o produto e as tradições territoriais sem 

perder de vista as inovações tecnológicas como técnicas de micro-irrigação, o uso de 
quantidades moderadas de fertilizantes e métodos integrados de controle de pragas 
orgânicas para combater parasitas com recurso mínimo a produtos químicos; 

 Colheita / recolha do produto com a devida atenção e sem danos; 
 Armazenamento adequado, protegendo o produto de ambos os extremos de 

temperatura, bem como processos degenerativos, a fim de salvaguardar o frescor; 
 Transporte eficiente e rápido em ambiente com temperatura controlada; 
 Manuseamento com o uso de técnicas modernas, que se baseiam em métodos 

tradicionais, a fim de maximizar a conservação dos aromas e das propriedades 
distintivas do produto; 

 Embalagem para durabilidade sem afetar as propriedades nutricionais ou os sabores 
do produto: 

 Vender / vender ao retalho o produto em condições apropriadas;  
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PROCESSAMENTO DE ALIMENTOS EM ITÁLIA 

 
Numa paisagem cultural onde a qualidade e o sabor são essenciais e onde a boa comida 
tornou-se o embaixador da marca de uma nação inteira para o resto do mundo e o seu pilar 
para as exportações, o Processamento de Alimentos na Itália tem, naturalmente, 
evoluído para um campo altamente especializado. 
Existem expectativas e, de facto, uma obrigação por parte da indústria italiana de transformar 
alimentos que garantam a qualidade, sabores, segurança alimentar em conformidade com os 
padrões mais rigorosas exigidos pelos países importadores. Todas as combinações de 
tecnologias avançadas, de técnicas modernas, de serviços adequados e de factores 
socioeconómicos foram testados em Itália com o objectivo de criar um sistema perfeitamente 
funcional. 
Com relação a transformação de alimentos, factores análogos entram na equação dos seguintes 
componentes essenciais: 
 

 Armazenamento adequado do produto, protegendo-o tanto dos riscos térmicos 
quanto dos processos degenerativos; 

 Transporte eficiente e rápido em ambiente controlado; 
 Manuseamento do produto utilizando técnicas modernas baseadas em métodos 

tradicionais, de forma a manter os seus aromas e propriedades organolépticas; 
 Embalagem para durabilidade sem afectar as propriedades nutricionais ou os 

sabores do produto. 
 

Uma faceta importante da história do sistema agro-alimentar italiano é a atenção 
prestada ao aspecto social do processo económico. Esta atenção visa ligar os pequenos 
produtores, considerados o verdadeiro guardião da autenticidade e das tradições do produto, à 
sua produção e lhe dar rendimentos financeiros respeitáveis, bem como um sentimento de 
orgulho no seu trabalho, proporcional à importância da sua contribuição para o ecossistema 
nacional. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Itália como um modelo de processamento de 
alimentos 

 
Os elementos essenciais e variáveis são: 

 
- Investigação Científica e Tecnológica; 
- Rede de "Distritos Industriais"; 
- Sistema de Cooperativas; 
- Máquinas e Instalações para o processamento de alimentos; 
- Equipamento de processamento de alimentos em pequena escala; 
- Controlo de Qualidade e Segurança Alimentar; 
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 Pesquisa Científica e Tecnológica 
 

 

Existem pelo menos 20 Departamentos Universitários especializados em Alimentos e 
Processamento de alimentos em toda Itália, com várias universidades também desenvolvendo 
programas de doutoramento em Ciência Alimentares. 
Alguns dos mais proeminentes organismos de investigação e desenvolvimento incluem: 
 

 O Conselho Nacional de Pesquisa (CNR), pertencente ao Ministério das 
Universidades e da Investigação, é um organismo público de investigação 
encarregado de promover, executar, difundir, transferir e valorizar a investigação 
científica e tecnológica nos principais sectores de desenvolvimento. 
 

 O Instituto de Ciências da Produção Alimentar (ISPA-CNR), no âmbito do 
CNR, é um centro de excelência internacionalmente reconhecido no domínio da 
investigação, inovação e transferência de tecnologia, que trabalha para a melhoria e 
o avanço da qualidade e da segurança alimentar no sector agro-alimentar. 

 
 O principal objectivo do prestigiado Centro de Protecção e Conservação de 

Frutas e Produtos Hortícolas (CRIOF) da Universidade de Bolonha é realizar 
investigação básica e aplicada sobre os vários aspectos relacionados com a vida pós-
colheita de frutos e produtos hortícolas frescos, especialmente na fisiologia, 
patologia e biotecnologia, a fim de melhorar as normas de qualidade e segurança e 
reduzir os resíduos. 

 
 Os principais objetivos do Grupo Agro-alimentar Nacional, estabelecido em 

2013, são: 
 
- Estimulação e promoção da 

inovação; 
- Acesso e utilização dos 

resultados da investigação 
científica e tecnológica; 

- Colaboração entre organizações 
de pesquisa, empresas, 
instituições e a Administração 
Pública. 

 
O Grupo Agro-alimentar Nacional desempenha um papel fundamental na pesquisa e 
difusão da inovação tecnológica. 
São membros 92 empresas (Grandes e PMEs) no sector agroalimentar, com: 
- 53 membros entre universidades e organismos de investigação; 
- 21 Associações Nacionais do sector; 
- 5 Centros de Ciência e Tecnologia; 
- 16 Associados entre Distritos e consórcios industriais. 
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 Rede de Distritos Industriais 
 

O sistema de produção italiano caracteriza-se unicamente pela predominância de 
pequenas e micro empresas. De acordo com um recente censo, existem cerca de 4,2 milhões 
de empresas que empregam cerca de 16,4 milhões de trabalhadores em Itália, e o país tem o 
maior número de empresas entre outros países - 2 milhões na Alemanha, 2,2 na França, 1,6 no 
Reino Unido e 2,5 milhões em Espanha. 
Pequenas empresas (<50 trabalhadores) e micro (<10 trabalhadores) representam 
99,4% da economia italiana. Nenhum outro país desenvolvido é testemunha desse grau 
extremo de fragmentação do mercado de produção. 
A outra característica notável da economia de produção é, portanto, o número insignificante de 
grandes empresas e grandes grupos. A espinha dorsal da indústria manufatureira italiana e, em 
particular, as áreas de excelência da manufatura “Made in Italy”, são, portanto, as PME, apesar 
de sempre ter sido consideradas demasiado pequenas. 
 
Na realidade, se considerarmos apenas as grandes e as pequenas empresas, 
perdemos de vista o coração da economia italiana, isto é, os Distritos Industriais. 
Estes têm sido um instrumento na industrialização de inteiras regiões na Itália e têm sido um 
catalisador importante para o seu desenvolvimento, ao mesmo tempo que se tornam a marca 
do cenário económico italiano. O modelo industrial nacional tem, portanto, poucas grandes 
multinacionais e é, em vez disso, constituído por um rico Mosaicos de Médias empresas. 
 

A economia italiana é uma das cadeias produtivas onde, em 
vez de ter apenas uma única empresa que actua em todas as áreas 
de produção, pesquisa e inovação, as empresas se complementam 
em funções específicas na produção, pesquisa, suprimento e 
distribuição para criar uma cadeia que funciona harmoniosamente na 
totalidade. 

 
O declínio das grandes empresas correspondeu ao surgimento de uma realidade 
diferente, a do Distrito Industrial: um desenvolvimento espontâneo independente de 
motivos ou influências além da agregação de empresas independentes da área (que cresceram 
com base na geografia ou especialização funcional) juntos para combinar energias, forças e 
especializações para criar um Distrito industrial auto-sustentável. Esta união de empresas 
independentes com especializações variadas em toda a cadeia produtiva, visa catalisar o 
desenvolvimento da área e do seu sector especializado, melhorar a eficácia organizacional e 
produtiva com base nos princípios da subsidiariedade vertical e horizontal, identificar canais de 
colaboração com as associações empresariais e assim fazendo, para permitir uma actividade 
mais subjetiva, especializada e focada, fazendo da unicidade a força do distrito. 
 
Embora existam inúmeras redes agro-alimentares que funcionam com os mesmos princípios que 
os Distritos, estritamente falando, existem 9 Distritos Agroalimentares oficiais em Itália. 
O mais conhecido distrito de Parma, famoso por seu Parmigiano e Prosciutto, é um modelo de 
Distrito industrial agroalimentar italiano: combina experiência agrícola com a de processamento 
de alimentos, tem avançado tanto com a investigação científica e tecnológica, quanto com o 
controle de qualidade, criando assim uma cadeia perfeita. 
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 Sistema Cooperativo 
 

Em economias com problemas relacionados à estrutura, à liquidez, ao tamanho das empresas e 
ao acesso a fontes de crédito, o estabelecimento de formas organizacionais e empreendedoras 
baseadas em princípios não convencionais tanto de mercado quanto de autoridade pública / 
privada, mesmo em períodos de crise econômica, é considerado um sinal muito positivo. 
 
Isto aplica-se particularmente a organizações baseadas em princípios cooperativos, onde grupos 
de pessoas concordam em gerir um negócio e contribuem com os seus próprios recursos para o 
seu desenvolvimento, de acordo com os métodos de reciprocidade e de custos e participação 
nos lucros, priorizando as necessidades do conjunto e a distribuição de renda sobre a realização 
de ganho pessoal. 
 

O Sistema Cooperativo em Itália tem uma longa história e raízes profundas no seu tecido 
socioeconómico, tendo em conta que a Federação Italiana das Sociedades de Ajuda Mútua, 
encorajada pelas associações católicas e pelas políticas económicas da época, nasceu em 1901. 
 

A Itália tem o maior número de Cooperativas na Europa com 39.600 empresas sociais, à 
frente de França (22.517) e Espanha (20.050). 
 
A natureza fragmentada da paisagem produtiva e a predominância de pequenas e micro 
empresas tem sido o principal impulso para o crescimento constante do movimento cooperativo 
italiano. No sector agro-alimentar, as cooperativas desempenham um conjunto de funções tanto 
no principio como no fim da produção agrícola e incluem, para além das funções económicas, 
também aquelas de agregação social e de reforço da identidade económica. 
O valor total acrescentado - incluindo as actividades de transformação e comercialização 
para além da actividade agrícola propriamente dita, gerida pelos produtores através das suas 
cooperativas ou das suas filiais - gerado directamente por empresas agrícolas italianas 
como membros de cooperativas em 2012 foi de 12,557 mil milhões de euros. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Existem 7.468 Cooperativas agrícolas ativas, das quais 368 (4.9%) são Cooperativas 
Sociais. 
57,7% das Cooperativas estão concentradas nas regiões Sul de Itália e nas ilhas. 
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 Máquinas e Instalações para Processamento de Alimentos 
 

A Itália tem sido historicamente um líder mundial na concepção e fabrico de equipamentos de 
processamento de alimentos. Considerando que a massa seca ganhou popularidade na 
Campânia com a invenção da imprensa mecânica no século XVII; no final do século XIX, a 
produção se expandiu pela Itália toda com a invenção do sistema de secagem artificial, e a 
capacidade de produção aumentou significativamente com a integração dos processos de 
amassadura e extrusão em uma única máquina.  
Atualmente, no domínio dos equipamentos de processamento de alimentos, a Itália tem cerca 
de 2.600 empresas (não incluindo as muitas empresas que fornecem componentes e 
acessórios), das quais 9 são grandes, 35% PME e o restante microempresas. 
A cadeia de produção e fornecimento italiana emprega mundialmente 139.167 funcionários, 
com mais de 105.000 na indústria de embalagens e mais de 34.000 em bens de capital 
(maquinas para alimentos e de embalagens de alimentos). Mais de um terço das empresas 
estão sediadas na região da Emilia Romagna, que portanto gera 63% das receitas totais. 
 
O setor de Equipamentos de Processamento de Alimentos exporta cerca de 80% do que produz 
e a participação italiana no total das exportações globais é de 26,5%, resultando numa 
liderança da Itália no mercado global, juntamente com a Alemanha.  

 
 

 
 
A fabricação italiana tem sido considerada a referência internacional na tecnologia 
de processamento de alimentos e embalagens. Esta superioridade manteve-se indiscutível 
em áreas tradicionais como tomate e frutas em conserva, massas recheadas e salame, mas 
também se estendeu inequivocamente a tecnologias inovadoras como o FDA (E.U.A.) - 
tratamento térmico aprovado e soluções de embalagens assépticas para alimentos de baixa 
acidez, tecnologias de pequena pastelaria e produtos de confeitaria, refrigerados e sem listeria, 
prontos a comer, com prazos prolongados. 
Nos últimos anos, a automação completa incluiu a aplicação generalizada da mecatrônica, 
com a robotização de um número crescente de operações e a vigilância on-line de máquinas 
individuais, bem como linhas de produção inteiras. 
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 Equipamento de processamento de alimentos em pequena 
escala 

 

 

A vitalidade do Distrito Industrial e do Sistema Cooperativo que constitui pequenas empresas, 
bem como o recente aumento da agricultura orgânica no sector de processamento de alimentos 
tem incentivado a disseminação de equipamentos de processamento de alimentos 
em pequena escala que trabalham para quantidades reduzidas de produto / hora. 
Isto levou ao crescimento de numerosas empresas italianas especializadas em tais máquinas de 
pequena escala. 
 
Para isso, a FAO (Organização das Nações Unidas para a Agricultura e a Alimentação), em 
parceria com a Cooperação Italiana, lançou um projeto para "Aumentar os Meios de Vida e a 
Segurança Alimentar das Mulheres Libanesas Vulneráveis através da Melhoria das Práticas de 
Produção de Lacticínios e Apoio às Suas Atividades de Processamento de Leite", financiado pela 
Agência Italiana de Cooperação para o Desenvolvimento (AICS). 
Este projecto propõe formas de organizar as várias fases do sector leiteiro, com especial 
incidência na segurança e na qualidade dos produtos, prestando particular atenção aos grupos 
mais vulneráveis, aos pequenos agricultores e às famílias lideradas por mulheres que operam 
no sector. 
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 Controle de Qualidade e Segurança Alimentar 
 
Os controlos de qualidade são realizados em todas as fases da cadeia de produção agrícola e 
agroalimentar, também através da coordenação dos quatro órgãos de inspecção relacionados 
com o MIPAAF (Ministério das Politicas Agrícolas, Alimentares e Florestais): o Corpo Florestal do 
Estado, o NAC Carabinieri, o ICQRF e da Guarda Costeira. 
 
O Comando de Política Agrícola e Alimentar dos Carabinieri (NAC) ao abrigo da directiva 
MIPAAF, detém os poderes de inspecção da produção do sector agro-alimentar, a fim de 
prevenir e combater a fraude alimentar. O ICQRF (Inspecção Central) é o organismo de controlo 
da qualidade e da prevenção da fraude nos produtos alimentares e é um dos principais 
organismos de controlo agro-alimentar na Europa. 
 
O sistema de controle de qualidade no local garante verificações e controle completos em todas 
as etapas da vida do produto. É também por isso que a sede da EFSA (Autoridade 
Europeia para a Segurança dos Alimento) está instalada na Itália. 
 
- A EFSA fornece aconselhamento especializado que permite à Comissão Europeia, ao 
Parlamento Europeu e aos Estados-Membros da UE tomar decisões eficazes e atempadas em 
matéria de gestão de riscos, graças às quais a segurança alimentar e da cadeia alimentar é 
salvaguardada, bem como a saúde e o bem-estar dos Consumidores na Europa. 
- A comunicação pública da EFSA é aberta e transparente em todos os domínios da sua 
competência. 
- As autoridades científicas 
utilizam as actividades científicas 
da EFSA para adoptar ou rever a 
legislação europeia em matéria 
de segurança dos géneros 
alimentícios e dos alimentos para 
animais, decidir sobre a 
aprovação de substâncias 
regulamentadas, como pesticidas 
e aditivos alimentares ou 
introduzir novos quadros 
regulamentares e formular novas 
políticas em sectores como a 
nutrição. 
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 Produção Orgânica 
 

O sector orgânico tem crescido rapidamente em todo o mundo, tal como a atenção tem-se 
focalizado nos danos provocados à saúde por fertilizantes e pesticidas. 
As classes de renda mais alta preferem ostensivamente mais os produtos naturais e orgânicos e 
também estão dispostos a gastar mais para adquiri-lo. Consequentemente, a relação entre 
rentabilidade e área cultivada é muito superior para o produtor orgânico, em 
comparação com os produtores tradicionais. Existe também uma tendência visível entre 
os produtores biológicos de complementar a sua actividade com uma pequena unidade de 
processamento de alimentos, aumentando ainda mais a rentabilidade da sua empresa. 
 
A proporção da produção italiana com métodos naturais está crescendo em todos os aspectos: 
em termos de área coberta (atualmente 1,3 milhões de hectares, ou cerca de um décimo das 
terras agrícolas italianas, mais de 12,8% a partir de 2012), em número de empresas (46 mil 
produtores e mais de 52.000 operadores), bem como no volume de negócios (3,5 mil milhões 
de euros, ou mais de 2% do total de vendas de alimentos no país). 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

A Itália tem a maior percentagem de área agrícola utilizada para a 
agricultura biológica em relação ao total da superfície, equivalente 
a 9,1% em 2012. 
Seguem-se Espanha (6,8%), Alemanha (6,2%) e França 
(3,7%). 
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 Certificações de Qualidade da Origem e Autenticidade dos 
Produtos 

 
Os selos de qualidade são certificados de produtos de alimentos, reconhecidos pela União 
Europeia, emitidos por organismos de certificação e reconhecidos pelo Ministério da Agricultura. 
Estes constituem uma garantia para o consumidor da origem do produto e / ou que 
o processo de produção está em conformidade com as especificações territoriais e 
outras estabelecidas pelo organismo regulador das certificações de qualidade. 
Estes selos de qualidade, portanto, cumprem tanto a função de uma certificação de qualidade 
como a de ajudar o consumidor a identificar e escolher um produto de uma zona geográfica 
específica conhecida pela excelência do mesmo produto. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Estas certificações de qualidade são, portanto, poderosas ferramentas de marketing 
para melhorar a recordação e a conveniência de um produto e consequentemente 
afetam de modo positivo o seu preço de venda. 
 
Considerando as três certificações de qualidade mais reconhecidas em Itália, a DOP (ou PDO - 
Denominações de Origem Protegidas), IGP (ou PGI - Indicações Geográficas Protegidas) e STG 
(ou TSG - Especialidades Tradicionais Garantidas), sobre 285 no sector agro-alimentar, a Itália 
tem, largamente, o maior número de produtos certificados na Europa. O país, rival 
histórico em agro-alimentar, a França tem apenas 208, a Espanha 173 e o Portugal 123. 

 


