Junte-se à nossa rede registando-se em:

www.ecoagrifood.pt

Para mais informações:
Fernanda Cássio
E-mail: fcassio@bio.uminho.pt
Telefone: +351 253 604 045

O projeto EcoAgriFood é financiado pelo Programa Operacional Regional do Norte (Portugal 2020).

O QUE É?

Este projeto promove investigação avançada na área das ciências
biológicas, essencial para perceber quais os impactos da agricultura
e da indústria alimentar na biodiversidade.

Explorar a biodiversidade e
reestruturar sistemas biológicos,
processos e moléculas para
desenvolver processos e produtos
ecológicos;
Produzir compostos de maior
valor acrescentado e desenvolver
processos eco-eficientes para
aplicação direta no setor
agroalimentar;
Explorar os resíduos biológicos
ou subprodutos do setor
agroalimentar como recursos para
fábricas celulares;
Aumentar o valor dos resíduos
biológicos ou subprodutos do setor
agroalimentar através da hidrólise
enzimática;

Avaliar os riscos ambientais e
humanos de novos produtos
e processos para o setor
agroalimentar;
Criar rótulos ecológicos para
validar tecnologias e produtos para
o setor agroalimentar, que sejam
inovadores e ambientalmente
seguros;
Propor ações para proteger a
biodiversidade e melhorar os
serviços do ecossistema através da
utilização sustentável dos recursos
naturais na agricultura, pecuária e
indústria alimentar.

EMPRESAS DO SETOR ALIMENTAR

MUNICÍPIOS

A QUEM SE DESTINA?

O EcoAgriFood pretende contribuir para perceber o comportamento
e as interações dos sistemas vivos e as suas respostas à mudança
global.

O projeto EcoAgrifood é
desenvolvido pelo Centro
de Biologia Molecular e
Ambiental (CBMA) da
Universidade do Minho. O
CBMA realiza investigação
de ponta, desenvolvendo
novas ferramentas e
estratégias com impacto
nos setores agroalimentar,
ambiental e biotecnológico.

QUAIS SÃO OS OBJETIVOS?

O projeto EcoAgriFood tem como objetivo alavancar a bioeconomia
agrícola e alimentar da região Norte de Portugal, através do
desenvolvimento e aplicação de produtos e processos verdes e
inovadores.

COMO FUNCIONA?

DECISORES POLÍTICOS

UNIVERSIDADES E CENTROS DE INVESTIGAÇÃO

ASSOCIAÇÕES AMBIENTAIS E DE CONSUMIDORES

No projeto EcoAgriFood
pretende-se sensibilizar
aqueles que poderão
beneficiar dos resultados do
projeto e encorajar o diálogo
entre os vários stakeholders.
Para alcançar e envolver
os diferentes grupos-alvo,
o projeto possui uma
abordagem multi-step, com
diversos canais de divulgação
e comunicação, e com
informação cuidadosamente
ajustada às necessidades de
cada grupo.

ECOAGRIFOOD
BIOECONOMIA

Desenvolvimento, produção e
utilização de produtos e processos
inovadores, criando soluções
biossustentáveis num cenário de
alterações globais crítico.

Menor pressão nos recursos naturais
Alterações climáticas
Reforço do bem-estar humano
Biossustentabilidade

DESAFIOS
SOCIETAIS

