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Background 

Este catálogo foi desenvolvido para o COTHN – Centro Operativo e Tecnológico Hortofrutícola 
Nacional, no âmbito do projeto «HortINOV 2020». O documento apresenta um conjunto de redes 
e iniciativas de I&D e conhecimento que operam ao nível internacional no setor da 
hortofruticultura. O objetivo é encorajar a participação e integração do COTHN e da fileira 
hortofrutícola nacional nestas redes, de forma a aumentar as oportunidades de colaboração e 
dinamizar a I&D e Inovação no setor. A partir de uma exposição de diferentes tipos de redes 
colaborativas, domínios científicos de investigação preconizados e alguns casos de sucesso de 
projetos que estão a promover a Inovação a partir da colaboração em rede, este catálogo 
pretende ser um documento de apoio, compilando informações que, de forma dispersa, não 
permitem absorver todo o seu valor e potencial. 
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“If everyone is moving forward together,  

then success takes care of itself"  
Henry Ford 
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REDES DE COLABORAÇÃO 



Redes de Colaboração 

São grupos de indivíduos e instituições, formados em torno de interesses e necessidades comuns específicas, que 
procuram aceder a mecanismos mais eficazes de informação e de discussão em relação a dados obtidos em 
investigações, experiências e estudos, com vista a promoverem uma maior participação e influência na definição de 
políticas e programas dos governos locais e globais. 

 

Surgem, também, frequentemente neste âmbito, núcleos de colaboração estabelecidos de forma organizada entre 
investigadores, universidades, empresas, associações e outras instituições interessadas, que procuram, através da 
união de competências, promover o intercâmbio de conhecimento, a partilha de experiências e a difusão de boas 
práticas, bem como desenvolver projetos de investigação em co-autoria, com vista à inovação tecnológica, à 
valorização do conhecimento e ao desenvolvimento económico global. 
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Existe, fundamentalmente, duas formas de redes: 

 As redes abertas, que não apresentam limitação de participantes; 

 As redes fechadas, em que a admissão a novos participantes é feita por indicação ou convite. 

 

Algumas redes obrigam a um pagamento anual, sendo que existem outras que impõem algumas obrigações aos seus 
membros, como a participação presencial em reuniões internacionais, podendo ainda operar a nível regional/local 
ou comunitário/internacional. 

 

Atendendo a que a participação de uma organização (ou dos seus técnicos) nestas redes exige alguma dedicação por 
parte do(s) envolvido(s), a decisão de integração em uma ou mais redes deverá ser bem ponderada e organizada, 
devendo a organização determinar previamente focos temáticos de interesse, de modo a promover uma afetação 
proporcional à sua capacidade e, dessa forma, a considerar adequadamente os benefícios previstos com essa 
participação. 

 

Neste catálogo encontram-se compreendidos diferentes tipos de redes: 

1) Plataformas Tecnológicas Europeias (PTE ou ETP) 
2) Parcerias Europeias de Inovação (PEI ou EIP) 

3) Projetos e Iniciativas 
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1) Plataformas Tecnológicas Europeias 

 

São fóruns liderados pela indústria, que desenvolvem agendas de investigação e de inovação de curto, médio e longo 
prazo (incluindo aqueles no âmbito dos Programas-Quadro de Investigação), bem como roadmaps para ação ao nível 
comunitário e nacional, com o objetivo de impulsionar a inovação e unir as comunidades interessadas em atingir os 
objetivos estratégicos de investigação dos setores da indústria europeia. Os principais objetivos das ETP passam por 
fortalecer o processo de inovação europeu, melhorar a transferência de tecnologias e conhecimentos e estimular a 
competitividade europeia, propondo áreas de investigação e Inovação estratégicas, a fim de priorizar o 
financiamento público. Como tal, as ETP representam um importante papel de assessoria externa e de compromisso 
social, necessário para implementar o Programa Europeu para a I&I - Horizonte 2020. 

A Comissão Europeia não detem ou gere estas plataformas. Ainda que incentivadas por ela, são geridas de forma 
independente. 
 

ATIVIDADES: 

- Desenvolvimento de estratégias de investigação e inovação (Agendas Estratégicas de Investigação para o setor) e 
fornecimento de uma análise coerente dos desafios sociais e ações de liderança industrial; 

- Mobilização da indústria e de outros intervenientes ao nível da UE para trabalhar em parceria e cumprir com as 
prioridades acordadas; 

- Partilha de informações e facilitação da transferência de conhecimento em toda a UE. 
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2) Parcerias Europeias de Inovação 

 

Visam corrigir as deficiências, os pontos de estrangulamento e os obstáculos existentes no sistema europeu de 
investigação e inovação que bloqueiam ou retardam o desenvolvimento de boas ideias e a sua introdução no 
mercado. 

 

Cada parceria é gerida por um Grupo Diretor presidido por um Comissário Europeu ou por Comissários com 
responsabilidade no ou nos domínios políticos em causa. A estes associam-se representantes dos Estados-Membros 
(ministérios), deputados, líderes da indústria, investigadores, cidadãos e outros intervenientes relevantes, 
fundamentalmente, através da formação de Grupos de Discussão (Focus Groups) 

 

As PEI (ou EIP) identificam o que é necessário fazer para ultrapassar os pontos de estrangulamento – desde o 
desenvolvimento contínuo de tecnologias até um enquadramento adequado dos mercados e a estimulação da 
procura – e dinamizam ações entre os setores público e privado. Não substituem os programas de financiamento 
nem os processos de regulamentação, mas proporcionam uma plataforma de cooperação comum, focada nos 
benefícios para a sociedade e na modernização do setor. 
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3) Projetos e Iniciativas 

 

Projetos de colaboração são iniciativas que envolvem a participação de várias entidades, com o objetivo de 
partilharem conhecimentos e experiências e investigar/desenvolver novos ou melhorados produtos, serviços, 
métodos ou processos em conjunto. 

 

Inovação mais avançada, mutabilidade e adaptabilidade aos mercados e crescimento sustentado em novos 
conhecimentos são algumas das vantagens destas iniciativas, que procuram promover um melhor equilíbrio de 
competências em projetos focados em questões muito específicas e em projetos integrados de maior dimensão. 

 

A possibilidade de participar em projetos de colaboração internacionais permite ainda a cada participante beneficiar 
da abertura de mercados, de uma otimização de recursos, da agilização do processo de 
investigação/desenvolvimento, do acesso a conhecimentos avançados e, consequentemente, de uma melhoria da 
sua capacidade técnica e minimização de custos. 

 

Existem ainda outras iniciativas promovidas individualmente por algumas entidades, com vista à criação de uma 
rede pública de contactos (network), a fim de promover a apresentação de entidades, aproximá-las, divulgar as suas 
competências, interesses ou necessidades, dar-lhes visibilidade, partilhar conhecimentos e, naturalmente, promover 
a construção de alianças com vista à constituição de novos consórcios de I&D colaboração. 
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Vantagens de Participação 

As instituições académicas, governamentais ou industriais nacionais devem procurar participar em redes 
internacionais já estabelecidas e trabalhar em projetos de investigação conjunta. Este é um mecanismo de excelência 
para o desenvolvimento de competências e capacidades tecnológicas, que permite gerar fortes vantagens competitivas 
a médio e longo prazo não só para a instituição, como para o setor que ela integra.. 

• VANTAGENS: 
– Proporcionam o acesso a novas ideias, conhecimentos e tecnologias, com vista a otimizarem recursos, partilhar 

habilidades, informações e experiências; 

– Conduzem a inovação no setor e unem comunidades interessadas em alcançar objetivos estratégicos de 
investigação; 

– Permitem uma diversificação de ambientes, favoráveis à expansão da organização para outros mercados (representa 
uma oportunidade para as organizações marcarem presença internacionalmente); 

– Subsidiam investigações com rápida transferência para o mercado, evitando o conflito de interesses entre os seus 
participantes (o objetivo dessas investigações não é gerar vantagens comerciais); 

– Influenciam as prioridades europeias para a agenda de atividades de I&I a financiar pelos programas existentes 
(como o H2020); 

– Promovem a estrutura necessária ao estabelecimento de parcerias público/privadas e entre privados, 
impulsionando a formação de consórcios naturais para concorrer com propostas vencedoras; 

– Permitem disseminar o conhecimento de cada interveniente, ajudando a divulgar a sua imagem num processo de 
realimentação positiva;  

– Promovem a investigação em colaboração e a partilha de know-how, permitindo manter a organização atualizada 
sobre as melhores condutas discutidas no mundo e compartilhar as experiências nacionais com outros países. 
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PLATAFORMAS TECNOLÓGICAS 
EUROPEIAS 



FOOD FOR LIFE 
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Ficha Institucional 

• Website 

– http://etp.fooddrinkeurope.eu/  

 

• Endereço 

– FoodDrinkEurope AISBL 

– Avenue des Nerviens, 9-31 
1040 Brussels 
Belgium 

– Tel: +32 2 514 11 11  

– Fax: +32 2 511 29 05 

– Pessoa de contacto na ETP: 

• Silvia Campos (Manager Food Policy, Science and R&D) 

• Tel: +32 2 514 11 11 

• Email: s.campos@fooddrinkeurope.eu 

 

• Contacto em Portugal 

– Pedro Queiroz (FIPA) 

– Email: pedro.queiroz@fipa.pt 
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A Plataforma Tecnológica Europeia “Food for Life” foi lançada em 

Bruxelas em 2005. Foi responsável pela criação do documento que 

define uma Agenda Estratégica de Investigação e pela elaboração de 

um Plano de Implementação detalhado que descreve as exigências 

da investigação, formação, ensino e disseminação necessários para 

cumprir a visão e a estratégia. 

Sobre a Plataforma 

Objetivo 

A ETP “Food For Life” tem por objetivo fortalecer o processo de 
inovação europeia, melhorar a transferência de conhecimento e 
estimular a competitividade da Europa através da cadeia alimentar. 
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É composta por 36 Plataformas Nacionais (NTP) distribuídas por toda a Europa (podendo ainda ser 
formadas outras) e representa um importante instrumento para o networking ao nível nacional entre 
as comunidades interessadas, nomeadamente, para a partilha de experiências e boas práticas. 

Entidades envolvidas 

• Cerca de 5000 empresas industriais envolvidas; 

• 99% são PME; 

• Cerca de 800 centros de investigação/ universidades; 

• Mais de 6000 entidades (indústria, investigação, 
Consumidores, Organismos Públicos Nacionais, Agricultores, 
Retalhistas e Instituições Financeiras); 

• Em Portugal, a NTP tem representação a partir da FIPA. 

Trata-se de todo um ecossistema formado por 

diferentes plataformas locais, que permite 

estabelecer um canal eficiente bi-comunicacional 

com a Plataforma Tecnológica Europeia “Food 

For Life”. 
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Áreas de Foco 

Existem 7 Grupos de Trabalho constituídos, operando cada um sobre um desafio científico diferente: 

1) “Comunicação, Formação e Transferência de Tecnologia” 

Procura promover a transferência de conhecimento, a comunicação, a formação e a exploração dos 
resultados da investigação decorrentes da ETP para a indústria alimentar europeia e em particular 
para as PME (ver lista de membros) 

2) “Processamento de Alimentos, Embalamento e Qualidade” 

Define processos, embalagens e conceitos de qualidade para a estrutura do ciclo de vida dos 
alimentos, com novas propriedades e funcionalidades e descreve o impacto fisiológico que o 
processo de alterações à estrutura dos alimentos provoca nas suas propriedades funcionais, 
procurando prevenir a implementação de alterações que afetam negativamente a qualidade do 
produto, a biodisponibilidade de nutrientes e a sua funcionalidade (ver lista de membros). 
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3) “Alimentos e o Consumidor” 

Procura identificar e definir os requisitos-chave de investigação na área dos alimentos e do consumidor e 
determinar  os requisitos que permitem tornar os resultados dessas investigações úteis para reportar a 
inovação para a formulação de políticas e para o desenvolvimento de novos produtos/tecnologias, 
especialmente entre PME (ver lista de membros). 

4) “Gestão da Cadeia Alimentar” 

Procura integrar e equilibrar os interesses de todos os intervenientes na cadeia alimentar, incluindo as 
empresas, consumidores e a sociedade no geral, considerando todos os fatores relevantes – eficiência 
económica, controlo ambiental, organização de processos, segurança alimentar, marketing ou regras de 
negociação, etc. (ver lista de membros). 

5)  “Melhoria da saúde, bem-estar e longevidade” 

O objetivo é definir e descrever os requisitos de investigação em áreas-chave do consumo, nutrição e 
ciências dos alimentos e apoiar a liderança da indústria europeia alimentar e de bebidas. Existem três 
áreas identificadas que melhoram a saúde, o bem-estar e a longevidade: “melhor desenvolvimento, bem-
estar e envelhecimento”, “saúde intestinal e funções do sistema imunológico” e “gestão de peso e 
obesidade”.  

(ver lista de membros). 
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Áreas de Foco – cont. 
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6) “Alimentos seguros e de confiança para o consumidor” 

O grupo pretende fornecer o conhecimento e ferramentas que permitam criar produtos alimentares 
de valor acrescentado e explorar novos conceitos de marketing e novas formas de vendas de 
produtos, a fim de aumentar a competitividade da indústria alimentar da UE e melhorar a 
consciência e compreensão dos consumidores. Este grupo está organizado em 3 pilares: “Avaliação 
de riscos e benefícios”, “Metodologias de sistema de Inovação na cadeia de produção alimentar” e 
“Estudos de mercado” (ver lista de membros). 

 

7) “Produção ética e sustentável” 

A sustentabilidade das cadeias alimentares é uma nova área de investigação e requer uma intensa 
cooperação entre cientistas de diferentes áreas de conhecimento, incluindo as ciências ambientais, 
económicas e sociais. Neste grupo os principais desafios de pesquisa estão organizados em 3 
prioridades: “Sustentabilidade de cadeias alimentares europeias”, “Soluções para cadeias 
alimentares sustentáveis” e “A eficiência e eficácia do sistema alimentar”. 

(ver lista de membros) 
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Áreas de Foco – cont. 
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Como participar? 

Existem duas formas de participar na “ETP Food for Life”: 

• Através do Board: a adesão ao Board está associada a um fee que é pago no momento da 
formalização. Atualmente a ETP não está a aceitar candidaturas para o Board, excepto se forem de 
industrias. Poder-se-á, contudo, submeter candidatura, fundamentando o interesse na ETP e alegando 
as mais-valias que a adesão pode trazer para esta rede. Neste caso, será necessário indicar um possível 
representante e remeter o respetivo CV juntamente com a candidatura. 

 

• Aderindo aos Working Groups: a participação é livre e gratuita e não está sujeita a convite, podendo 
ser submetida a qualquer momento, já que nenhum dos 7 grupos se encontra ainda completo. No 
entanto, esta participação está associada a um processo de seleção, durante o qual é avaliado, não 
apenas a experiência individual da pessoa candidata, mas também o portefólio da organização que 
representa. O formulário para manifestação de interesse pode ser solicitado a Sílvia Campos, da Food 
Drink Europe (s.campos@fooddrinkeurope.eu) ou à Inova+. 
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PLANTS FOR THE FUTURE 
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Ficha institucional 

• Website 

– http://www.plantetp.org 

 

• Endereço 

– Europe Seed Association 

– 23/15 Rue du Luxembourg (FR) / Luxemburgstraat 4 (NL) 

1000 Brussels 
Belgium 

– Tel: +32 2 743 28 65  

– Fax: +32 2 743 28 69 

– Email: secretariat@plantetp.org 

– Pessoa de contacto na ETP: Silvia Travella (silvia.travella@plantetp.org) 

 

• Contacto em Portugal 

– Não está criada nenhuma estrutura 
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Objetivo 

A ETP “Plants for the Future” tem por objetivo tornar o setor das plantas na Europa mais competitivo, 

mobilizando apoios públicos e privados de âmbito regional, nacional ou europeu. Pretende ser uma 

plataforma para todos os agentes no setor, facultando-lhes as perspetivas europeias para o futuro do setor, 

ao mesmo tempo que faz representar os seus interesses num processo de discussão aberta. 

Sobre a Plataforma 

A Plataforma Tecnológica Europeia “Plants for the Future” é um fórum 

dedicado ao setor das plantas, que reúne membros da indústria, do 

mundo académico e da comunidade agrícola. Foi uma das primeiras 

PTE a ser lançadas em 2004 pela Comissão Europeia, com a publicação 

do documento   que   define   aquela   que  deve  ser  a  Visão  europeia  

para a genómica de plantas e a biotecnologia. Em 2007, o documento 

inspirou à criação de uma Agenda Estratégica de Investigação para o 

setor até 2025, que representa um consenso das ações de investigação 

necessárias para concretizar essa visão, de modo a que todo o 

potencial de capital humano e conhecimento existentes permitam 

gerar mais Inovação e competitividade para o setor. 
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1) Desafio 1: Alimentação Humana e Animal saudável, segura e suficiente 

- Desenvolvimento e produção suficiente, diversificada e acessível de matérias-primas vegetais de 

alta qualidade para produtos alimentícios; 

- Produção, seleção e controlo de segurança de matérias-primas vegetais para alimentação 

humana e animal; 

- Adaptação de matérias-primas vegetais para alguns benefícios de saúde e grupos de 

consumidores específicos; 

- Alimentação animal de alta qualidade suficiente e acessível. 

 

2) Desafio 2: Produtos à base de plantas (químicos e bioenergia) 

- Produção bioquímica; 

- Produção de bioenergia; 

- Investigação de produtos à base de plantas. 

 

3) Desafio 3: Agricultura sustentável, silvicultura e paisagem 

- Melhoria da produtividade e qualidade das plantas; 

- Redução e otimização do impacto ambiental da agricultura; 

- Aumento da biodiversidade. 

 

Áreas de Foco 
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4) Desafio 4: Investigação básica, dinâmica e competitiva 

- Sequências genómicas de culturas agrícolas europeias e patogénicos; 

- Especificação de lista de genomas; 

- Do gene ao fenótipo; 

- Biologia de sistemas e previsão de novos traços; 

- Criação de infraestruturas, recursos humanos e networking. 

 

5) Desafio 5: Escolha do Consumidor e Governo 

- Envolvimento dos cidadãos e consumidores; 

- Ética e segurança alimentar; 

- Ambiente legal e financeiro. 

 

Áreas de Foco – cont. 
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Atualmente é composta por 9 Plataformas Nacionais (NTP) – nenhuma em Portugal – distribuídas pelos países 
Turquia, Itália, República Checa, Hungria, Espanha, Holanda, França, Reino Unido e Alemanha (podendo ainda 
ser formadas outras). Todos estes ecossistemas asseguram o envolvimento necessário entre os diferentes 
intervenientes do setor a um nível mais local, a fim de promover a partilha de experiências e boas práticas, a 
difusão de conhecimento e uma ascultação mais próxima daquelas que são as suas necessidades tecnológicas. 

Entidades envolvidas 

• Conselho de Direção: Define a estratégia da ETP e assegura que todas as suas atividades contribuem para os 
seus objetivos de longo prazo; 

• Executive Committee: É responsável pelas políticas adotadas na organização e pelas decisões tomadas; 

• Secretariat – Coordinator: Assegura a gestão prática das atividades da ETP e representa-a perante terceiros; 

• Mirror Groups (ainda não criados): São grupos formados que recebem recomendações diretamente das 3 
instituições europeias (Concelho, Parlamento e Comissão), assegurando a sua disseminação ao nível 
europeu, nacional e regional. 

Estrutura 
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Como participar? 

• Tornando-se membro da ETP: a plataforma é atualmente composta por membros da indústria, academia e 
agricultores. O COTHN, enquanto Centro tecnológico poderá fazer-se representar através da EPSO – 
European Plant Science Organisation – o organismo que representa as instituições de I&D nesta ETP. O 
pedido de adesão à EPSO pode ser feito por email (karin.metzlaff@epsomail.org), sendo que todos os 
membros da EPSO tornam-se automaticamente membros da ETP Plants for The Future e, por isso, podem 
participar livremente em qualquer das suas atividades. 

 
Acerca da EPSO… 

A EPSO é uma organização académica independente que representa mais de 220 institutos de investigação, 
departamentos e universidades de 30 países. A sua missão é melhorar o impacto e a visibilidade da ciência 
das plantas na Europa. (ver mais na página 61) 

 

Independentemente da sua adesão à EPSO, qualquer entidade poderá, de qualquer forma, solicitar adesão à 
ETP Plants for the Future, fundamentando o seu interesse, motivação e mais-valia que poderá aportar para 
as atividades da ETP para o endereço de email silvia.travella@plantetp.org. 
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• Criando uma Plataforma Nacional: A ETP está empenhada na promoção deste tipo de estruturas, propondo 
a criação de Plataformas Nacionais, de uma forma estruturada e que representem os interesses da 
indústria, academia e agricultores nacionais. Uma Plataforma Tecnológica Nacional tem acesso privilegiado 
a toda a informação/ conhecimento de todo o tipo de atividades à escala europeia, tornando-se num 
parceiro-chave da ETP. Cada Plataforma Tecnológica Nacional deverá: 

– Desenvolver uma Agenda Estratégica de Investigação para o setor no seu país e um Plano de 
Implementação que oriente as atividades e programas nacionais para aumentarem a competitividade 
do setor; 

– Fornecer recomendações da Agenda Estratégica Europeia para os membros da Comissão do  Programa-
Quadro para a I&I (atual Horizonte 2020); 

– Promover as recomendações das Agendas Estratégicas Nacional e Europeia definidas para o setor nos 
ERA-NETs (instrumentos que promovem a cooperação entre agências de financiamento de investigação, 
ministérios e institutos de investigação); 

– Apoiar as iniciativas de »programação conjunta» (Joint Programming Initiatives, JPI) – que visam reunir 
esforços de investigação nacionais e obter alinhamento e um compromisso dos programas nacionais 
para enfrentarem os grandes desafios societais, numa abordagem total de parceria. As JPI relacionadas 
com o setor agro-alimentar são: “FACCE” (Agriculture, Food Security and Climate Change) e “A Healthy 
Diet for a Healthy Life”. 

Para constituir uma NTP, é necessário contactar o secretariado (secretariat@plantetp.org). 

 

Como participar? – cont. 
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MANUFUTURE 
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Ficha institucional 

• Website 

– http://www.manufuture.org/manufacturing 

 

• Endereço 

– Pessoa de Contacto da ETP: Prof. Heinrich Flegel (Daimler, AG) - Presidente 

– Email: heinrich.flegel@daimler.com 

– Secretariado: Mr.Eberhard Bessey 

– Email: manufuture.e.bessey@daimler.com 

 

• Contacto em Portugal 

– Fórum Manufuture Portugal 

– Universidade Católica Portuguesa – Porto 

– 222 094 040 

– Pessoa de Contacto: Prof. José Carlos Caldeira 

– Email: jcc@inescporto.pt 
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A Plataforma Tecnológica Europeia “Manufuture” foi lançada em Bruxelas 

em 2005. Foi responsável pela criação do documento que define 

uma Agenda Estratégica de Investigação para o setor, onde são 

identificados pilares estratégicos em que é necessário investir para dar 

cumprimento à Visão 2020 estabelecida, nomeadamente através de uma 

investigação direcionada, da Inovação e de atividades educacionais que 

possam transformar a forma competitiva de a Europa produzir e entregar 

produtos que a sociedade deseja nos mercados globais. 

Sobre a Plataforma 

Objetivo 

A ETP “Manufuture” tem por objetivos aumentar a competitividade das indústrias transformadoras; alcançar a 
liderança nas tecnologias de produção, nos produtos, nos processos e nos valores culturais, éticos e sociais; e 
tornar os produtos e processos eco-eficientes. 
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Estrutura 

A ETP “Manufuture” atua através dos seguintes órgãos: 

• HIGH LEVEL GROUP (HLG): é o órgão de gestão da ETP e define a estratégia necessária para manter a 
liderança industrial europeia. 

• IMPLEMENTATION SUPPORT GROUP (ISG): é o grupo que coordena todo o trabalho da plataforma e fornece 
apoio de secretariado. 

• INDUSTRIAL ADVISORY GROUP (IAG): supervisiona a parte estratégica da Agenda Estratégica de Investigação 
e do Plano de Implementação e assegura a sua disseminação pelos participantes industriais; 

• MIRROR GROUP (MG): grupo que assegura a harmonização entre as atividades de investigação na Indústria 
nos Estados-Membros e as atividades preconizadas pela ETP; 

• WORKING GROUPS (WG): criados para determinar as linhas estratégicas de investigação para a Agenda 
Estratégica Europeia; 

• NATIONAL/REGIONAL MANUFUTURE INITIATIVE GROUP (NRTP): alinha a ETP com as necessidades da 
indústria nas diferentes regiões e países da Europa. 
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De notar que esta é uma das Plataformas Tecnológicas Europeias com maior representação portuguesa na sua 
estrutura de gestão: no grupo ISG encontra-se o INESC-Porto e no grupo IAG encontram-se entidades como a 
Sonae SGPS, ISTMA Europe, Arco Têxteis, Efacec, Aerosoles, Siemens, Sonae Indústria, Frezite, Salvador 
Caetano, BIAL, APICCAPS, Optimus e a Renova - ver lista completa de membros. 

Entidades envolvidas 

A ETP “Manufuture” faz-se ainda representar por 29 Plataformas Nacionais (NTP) 
distribuídas por toda a Europa, cujas estruturas adotaram os principais objetivos 
de desenvolvimento assumidos na Visão 2020 e na Agenda Estratégica de 
Investigação para a Indústria. 

 

Ao nível nacional, existe a NTP “Fórum Manufuture Portugal”  
– Agência Cívica para o Progresso e Desenvolvimento da Indústria 
Transformadora em Portugal, que tem por fim promover a reflexão e o estudo dos 
problemas da indústria, com vista a desenvolver políticas de longo prazo para o 
seu desenvolvimento sustentado. 
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Entre os Working Groups definidos para na estrutura da Plataforma 
Tecnológica Europeia “Manufuture”, existe um focado nas Tecnologias e 
Engenharia Agrícolas – AET – Agricultural Engineering and Technologies. 

Contacto deste grupo de trabalho: 

– Jens Fehrmann - Assistant AET Working Group 

– Technical University Dresden, Mommsenstraße 13, DE-01062 Dresden 

– T.: +49 351 463 32784; Email: fehrmann@landmaschinen.tu-dresden.de 

Este grupo de trabalho foi responsável pela criação do 
documento que define a Visão 2020 e a Agenda Estratégica de 
Investigação para a indústria da maquinaria agrícola – um 
documento independente, mas complementar à Agenda 
estratégica de investigação criada para a ETP “Manufuture”. 
Fundamentalmente, define uma estratégia que orienta a 
investigação para as novas tecnologias e as novas formas de 
comunicação, informação e tomada de decisão para a 
agricultura. 
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Objetivo da AET 

As áreas temáticas de investigação estão priorizadas sobre 4 tópicos: 

 

Manter a liderança europeia na Engenharia e Tecnologias Agrícolas, pelo desenvolvimento de novas soluções de 
maquinaria agrícola, robótica, navegação, sistemas de gestão de explorações agrícolas, materiais renováveis, etc. 

1) Qualidade e Segurança do Produto 

- Normas para Medição da Qualidade 

- Sensores para Resíduos 

- Materiais e Superfícies 

- Logística e Certificação de Origem 

- Alimentação Especial para o consumidor 

- Redução de micotoxinas 

- Controlo de propagação de pragas 

- Análise de ciclo de vida 

- Processamento de campo 

- Tratamento de resíduos 

2) Produção Sustentável de Plantas 

- Gestão de culturas energeticamente 
eficientes 

- Preservação da Qualidade do solo 

- Robótica para Gestão de culturas 

- Interface homem-máquina 

- Redes e Sistemas Agrícolas 

- Sensores para monitorização de resultados 

- Modelos de controlo 

- Sistemas otimizados de colheita 

- Modelos de Sistemas 

- Gestão de recursos hídricos 

- Conceção e projeção de culturas 
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3) Produção Sustentável de Animais 

- Normas para Saúde e Bem-estar animal e 
Produção Sustentável de animais 

- Desenvolvimento de estratégias para 
prevenção de doenças 

- Modelos de negócio para o futuro da 
pecuária 

- Melhoria das condições ambientais, em 
relação ao trabalho, à saúde humana e 
ergonomia 

- Condições de trabalho, redução de riscos e 
acidentes 

- Melhoria de processos e qualidade de 
produto 

4) Bioenergia e Materiais Renováveis 

- Tecnologias e logística para produção, 
preservação e conservação 

- Otimização e standardização de bio 
combustíveis 

- Novos bio-materiais e definição de 
critérios de qualidade em produtos finais e 
intermédios 

- Desenvolvimento mundial de bio energia e 
bio materiais economicamente acessíveis 

- Melhoria da relação custo-benefício de bio 
combustíveis e bio materiais 

- Genética de plantas e cultivo 
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Como participar? 

• Tornando-se membro do Working Group AET: a adesão é 
livre, gratuita, simples e poderá ser efetuada em qualquer  
altura. Ainda não está previsto nenhum encontro para 2014. No 
entanto, enviando um email para fehrmann@ast.mw.tu-dresden.de a 
manifestar interesse, será adicionada à mailing list da AET (tornando-
se assim membro automaticamente), sendo depois possível receber 
atualizações sobre todas as atividades promovidas por iniciativa deste 
grupo (workshops, eventos, auscultações à comunidade agrícola, etc.). 

 

• Tornando-se membro da Plataforma Nacional: Para  
aderir à Plataforma Nacional é necessário preencher um  
pedido de adesão e, após aprovação pela direção, proceder ao 
pagamento de uma jóia de inscrição e de anuidade. O contacto 
poderá ser feito com o Prof. José Carlos Caldeira do INESC Porto: 
jcc@inescporto.pt. 
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Ficha institucional 

• Website 

– http://www.tporganics.eu 

 

• Endereço 

– IFOAM EU 

– Rue du Commerce, 124, 1000 Brussels 
Belgium 

– Tel: +32 2 280 68 44 

– Fax: +32 2 735 73 81 

– Email: info@tporganics.eu 

 

• Contacto em Portugal 

– Não está criada nenhuma estrutura 
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A Plataforma Tecnológica Europeia para a Agricultura Biológica (“TP 

Organics”) foi criada em 2007. Foi responsável pela criação do 

documento que define a Agenda Estratégica de Investigação para o 

setor, onde são propostas ideias inovadoras para investigação e 

conceitos para reforçar a competitividade da produção biológica e de 

sistemas com baixo consumo de fatores de produção na União 

Europeia e, dessa forma, aumentar a sua sustentabilidade e os 

benefícios para a sociedade. 

Sobre a Plataforma 

Objetivo 

A ETP “TP Organics” tem por objetivo identificar as necessidades do setor da agricultura biológica e 
orientar e definir prioridades de Investigação e desenvolvimento, de modo a promover a sua 
sustentabilidade e competititividade europeia. 
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1) Capacitação de áreas rurais – o desafio socio-económico 

i. Desenvolvimento do conceito da Multifuncionalidade para reforçar o desenvolvimento sustentável rural; 

ii. Construção e manutenção de cadeias de abastecimento de produtos biológicos de alta qualidade, 
competitivas, confiáveis e justas; 

iii. Aumento dos contributos da produção biológica para a segurança alimentar e promoção do seu 
desenvolvimento internacional; 

iv. Desenvolvimento de um quadro político integrativo para a agricultura biológica e desenvolvimento 
sustentável rural. 

 

2)  Eco-intensificação – o desafio ecológico 

i. Intensificação dos princípios da agricultura biológica na produção de culturas resistentes (investigação de 
métodos de integração que permitam alcançar ambos os objetivos); 

ii. Sistemas agrícolas mistos; 

iii. Produção pecuária sólida e adequada, que combine a saúde e o bem-estar animal, a qualidade dos 
alimentos e os princípios da produção biológica; 

iv. Melhoria ecológica de recursos genéticos; 

v. Desenvolvimento e adaptação de novas tecnologias; 

vi. Aquicultura e Algas marinhas. 

 

Áreas de Foco 
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3) Alimentação direcionada para a saúde e o bem-estar – o desafio da qualidade alimentar e da saúde 

i. Desenvolvimento de métodos para testes de qualidade em produtos biológicos; 

ii. Desenvolvimento de novas tecnologias de transformação para preservar e melhorar a qualidade dos 
alimentos biológicos (substituição de aditivos, desenvolvimento de novos ingredientes naturais 
funcionais, definição de pontos críticos de qualidade, etc.); 

iii. Estudos comparativos do efeito do consumo de produtos biológicos na saúde e  

bem-estar das pessoas face a outros produtos de outras qualidades. 

 

 

 

Áreas de Foco – cont. 
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Estrutura 

A ETP “TP Organics” encontra-se estruturada da seguinte forma: 

• Steering Group: toma todas as decisões principais (tomadas oficiais de posição, definição dos planos de 
trabalhos, nomeação de grupos de trabalho, aceitação de novos membros, etc.) e avalia e controla a 
qualidade de todos as atividades. 

• Stakeholder Forum: é o grupo que fornece as recomendações ao Steering Group acerca dos objetivos e 
prioridades de desenvolvimento no setor, recomenda pessoas para os grupos de trabalho e sugere atividades 
específicas para a ETP. É um fórum aberto a organizações não governamentais, a representantes de governo 
e a empresas e outras instituições relacionadas com o setor. 

• Secretariat: é o grupo de coordenação e apoio de secretariado, que se encontra sediado no IFOAM EU Group 
(International Federation of Organic Agriculture Movements) em Bruxelas. Fundamentalmente, assegura 
todos os fluxos de trabalho (prepara reuniões e eventos e gere o plano de atividades da ETP). 
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Atualmente, a ETP envolve 30 redes / organizações “umbrella” de diferentes setores: agricultura biológica, 
proteção do ambiente, certificação biológica, agricultores, transformação, investigação, ensino, consumidores, 
comércio e proteção dos animais. Também as PME estão fortemente envolvidas na plataforma, contando esta 
já com um universo de mais de 250 empresas envolvidas (ver referências). 

 

A “TP Organics” encontra-se também representada ao nível local por 5 Plataformas Tecnológicas Nacionais 
reconhecidas (nenhuma em Portugal) – Itália, Holanda, Bélgica, República Checa e Espanha, estando já uma 
nova em processo de reconhecimento na Hungria (ver lista). De facto, as NTP são players fundamentais na 
missão da “TP Organics”, ajudando a disseminar a aplicação dos conhecimentos e dos novos desenvolvimentos 
no setor, servindo ainda de ponte de ligação entre a sociedade e a Europa. Para além destas, a TP Organics 
conta ainda com parcerias locais em diversos países europeus, na EFTA, região do Mediterrâneo, Asia e EUA. 

Entidades envolvidas 
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Como participar? 

- Tornando-se membro da rede: Para aderir à TP Organics e participar ativamente nas suas atividades e 
iniciativas, a organização deverá solicitar o formulário a Mr. Bram Moeskops bram.moeskops@tporganics.eu 
ou à Inova+ e submetê-lo para esse e para o endereço de email secretariat@tporganics.eu. Deverá também 
remeter o logo da organização juntamente com o pedido e indicar o(s) endereço(s) de email que deve(m) 
ser incluídos na mailing list da ETP. 

 

Habitualmente, a adesão é gratuita, no entanto é aconselhável a organização considerar um apoio anual de 
cerca de 1.000 euros. 

 

Aderindo à TP Organics, o COTHN será regularmente informado acerca das políticas europeias de 
investigação (Horizonte 2020 e EIP-AGRI), em particular, sobre oportunidades europeias para o 
desenvolvimento e promoção da agricultura biológica. 

Enquanto entidade que promove uma relação próxima com Universidades e Empresas, o COTHN será 
também convidado a participar no processo de revisão da Agenda Estratégica de Investigação (em curso e 
que será relançada durante 2014), ajudando a listar objetivos de I&I para 2020 para o setor da produção 
biológica e que serão usados para influenciar os programas de trabalho do Horizonte 2020. 
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PARCERIA  

EUROPEIA DE INOVAÇÃO 



EIP AGRI 

HortINOV 2020 



Ficha institucional 

• Website 

– http://ec.europa.eu/agriculture/eip/index_en.htm 

 

• Endereço 

– EIP-AGRI Service Point 

– Avenue du Toison d’Or 72, 1060 Brussels 

– Belgium 

– Tlf: +32 2 543 73 48 

– Email: servicepoint@eip-agri.eu 

 

• Contacto em Portugal 

Atualmente não está criada nenhuma estrutura em Portugal. 
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Seguindo as orientações das estratégias «EUROPA2020» e «PAC no 

Horizonte2020», a EIP-AGRI foi criada em 2012 por comunicação da 

Comissão Europeia. Esta iniciativa partiu de consultas a diferentes 

investigadores e partes interessadas, resultando numa preconização 

daquelas que devem ser as áreas prioritárias indicativas de investigação e 

inovação no domínio agrícola (podendo ser complementadas com outras 

adicionais que se venham a revelar pertinentes). 

Sobre a Parceria 

Objetivo 

A Parceria Europeia para a Inovação “EIP-AGRI” tem por objetivo promover a 
sustentabilidade e competititividade da agricultura e silvicultura europeias, de modo 
a que estas atividades consigam obter mais resultados com menos recursos e se 
desenrolem em harmonia com o ambiente. Pretende contribuir para garantir a 
disponibilidade de alimentos ao nível mundial, a diversidade de produtos e da 
produção, o fornecimento permanente de várias máterias-primas e uma melhor 
distribiuição do valor acrescentado ao longo da cadeia alimentar. 
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1) Aumento da produtividade e da produção agrícolas e utilização mais eficiente dos recursos 

i. Utilização sustentável de nutrientes e pesticidas; 

ii. Otimização da utilização de energia, água e recursos genéticos e redução da dependência 
de fatores de produção externos 

iii. Melhoria da gestão e luta biológica de pragas e doenças, bem como utilização eficiente de 
fitofarmacêuticos e redução de emissão de gases com efeito de estufa; 

iv. Reciclagem e redução de perdas após a colheita 

v. Exploração de tecnologias ecológicas, como as de informação e comunicação, agricultura de 
precisão e sistemas de alerta contra pragas. 

 

2)  A inovação ao serviço da bioeconomia 

i. Desenvolvimento de novas soluções de biorrefinação e reciclagem; 

ii. Maior rentabilização e valorização da utilização da biomassa da produção agrícola e 
silvícola e dos desperdícios alimentares (para não reduzir a matéria orgânica do solo); 

iii. Estudos de viabilidade do recurso a algas e à biofermentação, como método de 
substituição da produção primária de proteínas; 

iv. Exploração de alternativas de seleção de animais e plantas, com vista a aumentar a 
produção, reduzir as emissões e/ou melhorar a resistência às doenças e a qualidade dos 
produtos finais (por exemplo, meljhores perfis nutricionais). 

Áreas de Foco 
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3) Biodiversidade, serviços ecossistémicos e funcionalidade dos solos 

i. Desenvolvimento de soluções de gestão do uso das terras (incluindo a mobilização reduzida e a 
conservação da infraestrutura verde); 

ii. Desenvolvimento de soluções de planeamento espacial integrado, de novos sistemas agroflorestais e de 
métodos naturais de conservação dos ecossistemas; 

iii. Otimização da utilização dos recursos genéticos; 

iv. Consideração do potencial dos sistemas biológicos ou com reduzida incorporação de fatores de produção; 

v. Aumento da diversidade genética utilizada na agricultura; 

vi. Desenvolvimento de métodos de biorrecuperação dos solos poluídos; 

vii. Formulação de estratégias inovadoras e adaptação às alterações climáticas. 

 

4) Produtos e serviços inovadores para a cadeia de fornecimento integrada 

i. Melhoria dos sistemas de informação e de ferramentas de gestão dos riscos; 

ii. Desenvolvimento de novas ferramentas de diagnóstico, com vista a avaliar o desempenho ambiental e 
social das explorações; 

iii.Exploração da diversidade da base genética; 

iv.Desenvolvimento de sistemas de monitorização de resíduos presentes nos alimentos (ex.: pesticidas). 

Áreas de Foco – cont. 
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5) Qualidade e segurança dos alimentos e estilos de vida saudáveis 

i. Implantação de novos regimes de qualidade dos alimentos e de programas de sanidade animal; 

ii. Bioprospeção e exploração do potencial da flora medicinal como fonte de matérias-primas; 

iii. Promoção de tratamentos veterinários e fitossanitários naturais; 

iv. Desenvolvimento de novos métodos de análise das qualidades biológicas dos alimentos; 

v. Exploração de ferramentas de alteração dos padrões de consumo, bem como dos respeitivos meios 
educativos, informativos e formativos; 

vi. Aperfeiçoamento de nutrientes e da seleção animal; 

vii. Adoção criteriosa de embalagens; 

viii. Promoção de ações educativas e informativas que contribuam para reforçar o papel do consumidor na 
redução das perdas após a colheita. 

 

Áreas de Foco – cont. 
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Principais atividades: 

• Fornece assistência e faculta informações a todos os atores-chave relacionadas com a EIP; 

• Promove discussões de acordo com as suas áreas de ação, com vista a encorajar a 
formação de grupos operacionais; 

• Vigia e reporta os resultados de investigação e os conhecimentos alcançados; 

• Reúne, consolida e dissemina boas práticas relevantes para a inovação; 

• Apoia na preparação de concursos, ajudando a determinar áreas estratégicas de 
investigação que importa apostar; 

• Organiza conferências e workshops e dissemina informação da EIP. 

Fundamentalmente, a EIP faculta Serviços de Apoio à Inovação, liderando o 
desenvolvimento de iniciativas que interliguem atores interessados com ideias inovadoras e 
procurando soluções inovadoras para problemas comuns. Sendo este tipo de iniciativas alvo 
de financiamento por parte dos Programas de Desenvolvimento Rural, a EIP funciona como 
um importante broker no processo, fazendo com que projetos inovadores avancem 
definitivamente. Um dos serviços de apoio que a EIP-AGRI faculta é o apoio à preparação 
desses projetos, partilhando conhecimentos e promovendo colaborações com diferentes 
atores-chave que integram a rede, bem como a criação de Grupos temáticos focados em 
desafios concretos, convidando partes interessadas para trabalharem em tópicos que 
possam ter potencial de inovação. 

Como funciona esta Parceria? 
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IDENTIFICAÇÃO DE UM PROBLEMA ESPECÍFICO OU DE UMA OPORTUNIDADE: A criação de Grupos temáticos 
operacionais surge sempre da iniciativa de uma pessoa ou de um grupo de pessoas que partilham de uma necessidade 
ou uma ideia comum e que pretendem resolver ou concretizar. 

 

DESENVOLVIMENTO DA IDEIA: O grupo analisa como pode tornar a ideia numa inovação e identifica as necessidades 
que podem surgir na sua concretização. 

 

PROCURA DE PARCEIROS E CRIAÇÃO DE UMA REDE DE COLABORAÇÃO: Pode ser necessário integrar parceiros que 
possam partilhar informações, experiências e conhecimentos específicos especializados (um agricultor pode necessitar 
de um investigador específico para ajudar a recolher dados sobre a sua ideia). 

 

PREPARAÇÃO DO PLANO DE AÇÕES: O grupo prepara um plano para o projeto, com objetivos claros, meios de 
verificação, distribuição de tarefas, repartição de responsabilidades e orçamentos. 

 

COMPREENDER OS REQUISITOS PARA FINANCIAMENTO: O grupo deve analisar as características do programa de 
financiamento disponível e recolher a informação necessária para garantir a total compreensão de todas as condições e 
critérios que necessitam de cumprir para submeter a candidatura e obter financiamento. 

 

PREPARAÇÃO DA CANDIDATURA PARA OBTENÇÃO DE FINANCIAMENTO. 

 

REPORTE DE RESULTADOS: Em fase de execução e conclusão, o grupo operacional deve partilhar e reportar todos os 
resultados alcançados no projeto com a rede EIP, a fim de contribuir para estimular a inovação. 

Workflow dos Grupos Operacionais 
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• Contactando o EIP-AGRI Service Point: É o instrumento que assegura a operacionalização da 
Parceria a partir de Bruxelas, funcionando como um intermediário no reforço da comunicação 
entre a ciência e a indústria e na promoção da cooperação. É o principal ponto de contacto para 
a criação de Grupos Operacionais, apoiando-os através de grupos de discussão (focus groups), 
seminários e workshops, bem como a criação de bases de dados (com resultados de investigação 
e boas práticas). Através deste instrumento, é possível obter informações sobre oportunidades 
de financiamento, próximos eventos organizados pela EIP-AGRI, Grupos Operacionais e vários 
outros assuntos relacionados com esta iniciativa 

 

 

• Integrando os Focus Groups: Esta é uma das principais ações da Rede EIP. Trata-se de grupos 
temporários de discussão, criados para refletirem sobre iniciativas de inovação específicas, 
passíveis de aplicação prática imediata. Cada Focus Group é composto por cerca de 20 peritos de 
diferentes competências (agricultores, consultores, indústria, investigadores e outros 
profissionais), a fim de promover a agregação dos diferentes conhecimentos especializados 
relevantes para o tema, permitindo discutir pontos de vista, disseminar boas práticas e 
promover a investigação aplicada sobre um objetivo concreto. Numa reunião os participantes 
são convidados a refletir sobre determinada questão e a apresentarem soluções práticas e 
focadas para os problemas e oportunidades existentes e no final de sensivelmente um ano de 
trabalho, realizam um relatório que compila os resultados dos conhecimentos e soluções 
geradas, a fim de promover a sua disseminação. É também possível sugerir novos tópicos de 
discussão. 

Como participar? 

Contacto : 

– EIP-AGRI Service Point 

– T.: +32 2 543 73 48; Email: servicepoint@eip-agri.eu 

 

Website: 

http://ec.europa.eu/agriculture/eip/index_

en.htm 
 

Newsletter: 

Subscrever newsletter 

A integração neste tipo de grupos é gratuita, mas apenas pode ser 
feita por candidatura, respondendo ao convite para manifestação de 
interesse sobre determinada temática, que geralmente é publicado na 
e-newsletter mensal e no website da EIP-AGRI. 55 
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 Proteaginosas 

 

Tema: Quais as 
necessidades do 

sector da alimentação 
em termos de 

proteína? Porque é 
que a agricultura da 
UE não é capaz de as 

suprir? Quais as 
razões para a falta de 

competitividade da 
produção de 

proteaginosas nas 
explorações da UE? 

Como pode ser 
resolvida? 

 

ver lista de membros 

6 Focus Groups ativos: 

Produção animal 
(redução do uso 

de antibióticos na 
produção suína) 

Tema: Como 
podemos reduzir a 

utilização de 
antibióticos no 

setor da 
suinicultura? 

 

 

 

 

ver lista de membros 

 

Agricultura 
Biológica  

(otimização da 
produção de 

culturas arvenses) 

Tema: Porque é que 
os rendimentos 

variam tanto entre 
explorações 

agrícolas em modo 
de produção 

biológico e como 
pode essa diferença 
de rendimento ser 

minimizada? 

 

ver lista de membros 

 

Recursos genéticos 
(modelos de 
cooperação) 

 

Tema: Quais são os 
fatores limitantes que 

determinam a 
limitação da 

cooperação entre os 
diferentes tipos de 
parceiros? Como 

poderá ser promovida 
essa cooperação? 

 

 

ver lista de membros 
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Teor de matéria orgânica do solo nas 
regiões mediterrânicas 

Tema: Como podemos melhorar o teor 
de matéria orgânica do solo na região 

do Mediterrâneo de uma forma 
rentável? Que novas soluções podem 

ser propostas para garantir a 
funcionalidade e fertilidade do solo? 

 

ver lista de membros 

Produção integrada (foco na espécie 
Brassica) 

Tema: Soluções de Proteção Integrada (PI) 
– As soluções eficientes (custo/benefício) 
existem? Que outras soluções podem ser 

propostas? 

 

 

 

 

ver lista de membros 

6 Focus Groups ativos: 

Como participar? – cont. 
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Generalizar a 
Agricultura de 

precisão 

 

Tema: Como organizar 
a captura e o 

processamento de 
dados na integração 

da agricultura de 
precisão na UE, de 
forma a otimizar 

recursos e alcançar 
maior rendibilidade? 

Mais 4 Focus Groups em fase de constituição... 

Rendibilidade das 
pastagens permanentes 

 

Tema: Como gerir 
pastagens permanentes 

de uma forma que 
permita obter 

rendibilidade, captura 
de CO2 e 

biodiversidade? 

Rentabilidade dos 
sistemas agrícolas de 
elevado valor natural 

 

Tema: Como fazer com 
que os sistemas 

agrícolas de elevado 
valor natural sejam 
mais rentáveis, sem 

perder as suas 
características? 

Eficiência da fertilização 
em horticultura ao ar livre 

 

 

Tema: Como usar técnicas 
de fertilização inovadoras 
e reciclagem de nutrientes 

para resolver o conflito 
entre a necessidade de 

fertilização nas culturas e 
os requisitos legais em 
relação à qualidade da 

água? 

Como participar? – cont. 
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Em 2014, o website da EIP-AGRI será transformado numa plataforma interativa para a Inovação, 
onde irão constar bases de dados, pesquisa de parceiros, espaços colaborativos para tópicos 
específicos relacionados com a Inovação e apresentação geral de oportunidades de 
financiamento para projetos de inovação no setor agrícola. 

• Através da plataforma 

• Participando em Eventos: O contacto «cara-a-cara» continua a ser a melhor forma de 
promover e aumentar a cooperação. Nesse sentido, a EIP-AGRI organiza frequentemente 
workshops, seminários e conferências, de modo a partilhar conhecimentos e esclarecimentos 
(seja em relação aos concursos do Horizonte 2020, seja em relação à formação de Grupos 
Operacionais ou seja em relação a questões específicas de Inovação num determinado ramo 
da agricultura) e, dessa forma, reunir presencialmente diferentes atores na cadeia agrícola. 

 
• Integrando as redes sociais da EIP-AGRI: A EIP-AGRI utiliza também as redes sociais 

para ajudar a promover as ações em curso e a colaboração entre todos os interessados. Neste 
contexto, criou um grupo no LinkedIn onde é possível cada organização fazer a sua 
apresentação e expôr a sua ideia de projeto de inovação para candidatar a financiamento, no 
âmbito da sustentabilidade e produtividade agrícolas, funcionando também para procura de 
parceiros. 

Como participar? – cont. 

Twitter: 
@EIPAGRI_SP 
LinkedIn: be.linkedin.com/in/eipagriservicepoint/    e   LinkedIn company: EIP-AGRI Service Point 
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OUTRAS INICIATIVAS DE 
COLABORAÇÃO 



EPSO – European Plant Science 
Organisation 

HortINOV 2020 



Objetivo 

A EPSO é uma instituição internacional académica independente, que representa atualmente 72 membros 
institucionais, reunindo mais de 220 institutos de investigação, departamentos e universidades provenientes de 
30 países (europeus e internacionais). 

É uma organização que procura promover a ciência e os investigadores na área das plantas, representando-os 
em discussões internacionais sobre as prioridades, recomendações e políticas futuras da ciência das plantas em 
toda a Europa. Em simultâneo, procura promover o aumento do financiamento para a investigação básica e 
coordenar as atividades de investigação ao nível nacional e internacional. 

Este grupo representa a principal fonte de informação independente sobre a ciência das plantas e promove a 
formação de investigadores nesta área, capacitando-os para enfrentar os desafios do século XXI na agricultura, 
horticultura, silvicultura, ecologia vegetal e outros setores relacionados com a ciência das plantas.  

A EPSO possui 12 Grupos de Trabalho: 

 

 
• Ambiente; 

• Sensibilização e Diálogo Público; 

• Oportunidades além das Culturas Atuais; 

• Agricultura Orientada para a Inovação; 

• Tecnologias Agrícolas; 

• Investigação mundial de plantas (incluindo Países em 
Desenvolvimento); 

• Investigação de plantas para a Biorefinaria; 

• Agricultura Molecular; 

• Educação (incluindo programas universitários e prémios); 

• Culturas, Alimentação e Saúde;  

• Horticultura; 

• Investigação Básica. 

30 países envolvidos 
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Como participar? 

- Tornando-se membro da rede: A EPSO é uma rede aberta a todas as universidades e instituições que 
conduzem investigação no campo da ciência das plantas (institutional membership), bem como a todas as 
pessoas interessadas na área (personal membership), independentemente da sua nacionalidade, profissão, 
fase de carreira ou grupo etário. Atualmente, existem 5 instituições portuguesas que se fazem representar na 
EPSO: o ITQB, o IBET, o Instituto Gulbenkian de Ciência, o ISA e a Faculdade de Ciências da Universidade de 
Lisboa. 

 

Como membro individual, poderá beneficiar do acesso à base de dados de investigadores de plantas, ao 
portal online dedicado à ciência das plantas, à newsletter bimensal, a anúncios de oferta de emprego, entre 
outras vantagens. 

 

Enquanto membro institucional, beneficiará de atividades que incluem política científica, a participação na 
conferência bianual da EPSO e workshops. 

 

Adicionalmente, enquanto membro da EPSO, a instituição/pessoa torna-se ainda automaticamente membro 
da ETP Plants for the Future, passando a beneficiar também das atividades que a Plataforma promove. 

30 países envolvidos 
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A adesão é paga (em 2013, o fee anual correspondente à estrutura do COTHN era de 2.750 euros) e 
depende do preenchimento de um formulário. Neste caso, o COTHN poderá identificar-se como uma 
organização facilitadora de investigação. O formulário será posteriormente avaliado, sendo que a sua 
aprovação depende do consentimento da maioria dos restantes membros. 

Para aderir a título individual (se a organização já for membro, não será necessário), o pedido deverá ser 
formalizado através do website, sendo que o fee corresponde a 42€, 62€ ou a 103€, consoante se trate de 
estudantes, pós-docs ou profissionais, respetivamente. 

 

- Aderindo aos Grupos de Trabalho: para cada um dos 12 Working Groups estabelecidos, existe uma pessoa 
de contacto (lead), que representa a equipa e que fornece todo o tipo de esclarecimentos necessários para 
validar o potencial de adesão ao grupo. O pedido poderá, assim, ser feito diretamente por contacto email, 
para os endereços indicados na página oficial de cada grupo (ver pag.62). 

Contacto da EPSO para mais informações: 

– European Plant Science Organisation 

– 4 rue de l'industrie (FR)/ Nijverheidsstraat 4 (NL), 1000 Brussels 

– Email: karin.metzlaff@epsomail.org  
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FOOD & HEALTH NETWORK 

HortINOV 2020 



Objetivo 
Trata-se de uma iniciativa promovida por um instituto inglês – IFR - Institute of Food Research e visa 
fundamentalmente constituir uma Rede de Partilha de Conhecimentos, colocando os atores que intervêm nos 
setores alimentar, de bebidas e da saúde em contacto com os investigadores do IFR, discutindo e partilhando 
conhecimentos.  

País: Reino Unido 

A rede está estruturada em 5 Grupos: 

1) Sustentabilidade da Cadeia Alimentar: Novos métodos de análise de resíduos no processamento dos 
alimentos e desenvolvimento de novos métodos economicamente viáveis de reutilizar resíduos, com vista a 
aumentar o seu valor. Destina-se especialmente a fabricantes de produtos à base de plantas (frutas, legumes 
e cereais), seja para utilização  como matéria-prima ou para derivados. 

2) Segurança Alimentar: Ajudar as empresas e organismos reguladores a manter a segurança alimentar em 
toda a cadeia alimentar, a partir de avanços em microbiologia e análise de risco, microbiologia de segurança 
alimentar e deterioração e nos aspetos fundamentais das bactérias de origem alimentar. Destina-se 
especialmente a microbiologistas de alimentos e a técnicos com interesse na segurança alimentar, 
microbiologia quantitativa, avaliação de riscos e prolongamento de prazos de validade. 
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5) Estruturas Alimentares para a Saúde: Estudo do comportamento das estruturas alimentares coloidais e 
poliméricas do trato gastrointestinal. Destinado à comunidade científica clínica, à indústria de transformação 
de alimentos e a empresas que procuram criar novas variedades de frutas e legumes com benefícios de 
saúde adicionais 

4) Plantas Alimentares & Saúde: Desenvolvimento de plantas e produtos vegetais naturais para melhorar a 
saúde. Destinado a empresas de agro-biotecnologia que desenvolvam produtos à base de plantas benéficas 
para a saúde e empresas com interesse e atividade na área da nutrição e dietética. 

3) Saúde Intestinal: Compreender como o intestino opera, enquanto sistema integrado de funções. Destinado 
a indústrias de biomedicina empresas biofarmacêuticas e empresas de nutracêuticos. 
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Como participar? 
- Tornando-se membro da rede: O registo é gratuito e depende do preenchimento de um formulário e 

da sua subsequente aprovação pelo IFR. Desta forma, será possível ter acesso a um conjunto de 
informações confidenciais acerca das mais recentes investigações no campo alimentar e debater 
assuntos com outros peritos. 

- Agendando uma reunião mais direta com a equipa FHN Direct: é possível marcar uma reunião para 
promover um relacionamento mais estreito com os investigadores do IFR, para que estes possam 
compreender melhor os problemas e proporcionar soluções mais direcionadas e eficazes. Atendendo 
ao grau de confidencialidade envolvido, reconhece-se, no entanto, se tratar de uma alternativa mais 
indicada para problemas que possam conduzir a projetos específicos de investigação científica, com 
perspetiva de desenvolvimento de novos negócios. Cada reunião poderá ainda obrigar a um 
pagamento. 

- Aderindo ao FHN International Hub: Centro que reune numa rede mundial organizações parceiras 
envolvidas na ciência dos alimentos, na dieta e na saúde. Ao colocar em contacto esta Rede mundial 
com os Membros da rede FHN, este Centro maximiza o acesso a oportunidades científicas e industriais 
em todo o mundo. A intenção de adesão deve ser formalizada por email e envolve custos. 

• Participando em eventos: a FHN organiza também eventos presenciais e online, sobretudo reuniões de 
um dia e workshops destinados a explorar e resolver problemas científicos e técnicos de interesse para 
a indústria. É possível participar nos eventos da rede sem ser membro, sendo apenas necessário 
preencher um Acordo de Confidencialidade. 

 Contacto: 

– Institute of Food Research 

– Norwich Research Park, Norwich, NR4 7UA, Reino Unido 

– T: +44 (0) 1603 255082; Email: fhn.info@ifr.ac.uk 
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Objetivo 
O objetivo geral do projeto ICT-AGRI é fortalecer o Espaço Europeu de Investigação e desenvolver 
uma agenda de investigação europeia comum em matéria de TIC e Robótica aplicadas à agricultura. 

16 países envolvidos 

Sobre o projeto: 
O projeto surge no âmbito das ERA-NET (European Research Area Network, um instrumento dos programas 
europeus de financiamento que tem como objetivo promover a cooperação entre as diversas agências de 
financiamento de investigação científica, ministérios e/ou institutos de investigação dos Estados-Membros) e 
teve início em 2009. Em 2013 o projeto obteve nova aprovação pelo 7ºPQ com vista a dar continuidade à sua 
missão. Ao longo de 4 anos, o agora projeto “ICT-AGRI 2” é promovido por um consórcio de 23 parceiros, 
cobrindo um total de 16 países (Portugal não consta), ao mesmo tempo que garante uma plataforma única 
para a construção e manutenção de colaborações e redes internacionais. Tem previsto um conjunto de ações 
que visam promover o potencial das tecnologias de informação e comunicação e da robótica para uma 
agricultura mais competitiva e sustentável. O lançamento de concursos com vista ao financiamento de 
projetos de I&D europeus nesta temática, a promoção de contactos para formação de consórcios, a 
disponibilização de uma base de dados para apresentação de ideias para novos projetos e para 
oferta/procura de parceiros e a formação de Parcerias Público-Privadas fazem parte do plano de ação deste 
projeto. 
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Como participar? 

O projeto tem o seu consórcio fechado. No entanto, é possível ter um papel ativo no cumprimento dos seus 
objetivos, visto que: 

• Qualquer organização pode registar-se na Base de Dados MKB – Meta Knowledge Base e promover o 
seu perfil com vista ao envolvimento em redes de cooperação em projetos de I&D. Pode também, a partir 
da ferramenta ¿Projects, propor um projeto, procurar parceiros e preparar candidaturas às calls ICT-AGRI, 
trocando mensagens e documentos com outros interessados. 

• Nesta base de dados é também possível ter acesso a informações sobre os projetos que já obtiveram 
financiamento a partir desta rede, bem como a várias publicações sobre resultados de investigação, 
projetos em curso, opiniões sobre novas tecnologias, normas, etc. 

• Subscrevendo as newsletters ICT-AGRI, é possível conhecer em primeira mão as calls abertas, as 
iniciativas que estão a decorrer e eventos organizados no âmbito do projeto. 

• É possível obter financiamento para novos projetos de I&D, formando consórcios e candidatando-se às 
calls que vão sendo lançadas no portal. 

 

 

 

 

Contacto: 

– Danish Agency for Science, Technology and Innovation (Entidade Coordenadora do Projeto) 

– Bredgade 40 DK-1260 Copenhagen, Denmark 

– T.: +45 35 44 62 00; Email: admin@db-ictagri.eu 
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FOOD CLUSTER INITIATIVE 
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Objetivo 
Esta rede pretende envolver diferentes projetos europeus de I&I financiados pela Comissão Europeia, 
numa ótica de partilha de conhecimento e experiências, com vista à disseminação das forças e fraquezas 
dos outros projetos, que possam servir de aprendizagem e de bases para definição de estratégias 
regionais, bem como de novos investimentos através da utilização de financiamentos de âmbito 
nacional/regional.  

Sobre a iniciativa: 
A rede pretende promover a diversidade e a excelência na investigação e produção alimentar nas regiões 
europeias, com vista ao aumento de bem-estar. Para isso, procura estabelecer uma base de cooperação 
interregional e de aprendizagem entre clusters, regiões e projetos e promover o desenvolvimento de projetos 
interregionais. 

A FCI apresenta atualmente um conjunto de 12 projetos promovidos na área agro-alimentar na Europa. Portugal 
está envolvido neste Cluster através do projeto “REAL”, que pretende potenciar a constituição de uma base 
tecnológica de apoio, a transferência de I&D e a comunicação e difusão de informação entre o Norte de 
Portugal e a Galiza, de forma a fomentar a inovação no setor agro-alimentar nessas regiões. 

 

Como participar? 

Contacto: 

• European Commission, Directorate General for Research 

• Directorate B - Unit B.4, Regions of Knowledge and Research Potential,  c/o. Dr. Irmela BRACH B-1049 BRUSSELS 

– Coordenadores do Projeto: Email: Xavier.Gellynck@UGent.be e Linze.Rijswijk@oostnv.nl  

 

A FCI é uma rede aberta e, por isso, permite que quaisquer regiões e projetos que trabalhem a I&D no setor 
possam aderir. O pedido de adesão é gratuito e poderá ser formalizado através do website. 
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A Plataforma SKAN – Sharing Knowledge Agriculture Network – é uma rede virtual que pretende promover a 
partilha de conhecimento e tecnologia de Portugal com outras empresas e instituições de toda a Europa, África e 
América Latina nos sectores agrícola, alimentar e florestal. 

Sobre a iniciativa: 
Trata-se de uma iniciativa promovida pelo Governo de Portugal, pelos Ministérios da Agricultura e Mar, dos 
Negócios Estrangeiros e da Educação e Ciência. A plataforma foi lançada a 17 de janeiro de 2014 e conta como 
membros fundadores com o Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veterinária (em parceria com o Instituto 
de Investigação Científica Tropical) a Universidade de Lisboa (através do Instituto Superior de Agronomia), a 
Universidade de Évora, a Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro e a INOVISA. O SKAN pretende ajudar a 
fazer o encontro entre projetos, investigadores, necessidades de terreno e conhecimento científico. «Através do 
website desenvolver-se-ão estes contactos e partilha de conhecimento, mas também a possibilidade de construir 
novos projetos em conjunto. Funcionará como uma rede social do sector agro-alimentar tropical. A plataforma 
contribuirá para uma mais fluida partilha de informação, de conhecimentos e boas práticas entre instituições 
públicas e privadas do setor. 

Objetivo: 

Contacto: 

– Inovisa (Entidade Coordenadora do Projeto) 

– Edifício Inovisa, Tapada da Ajuda, 1349-017 Lisboa, Portugal 

– T.: +351 213 632 495; Email: info@skanplatform.org 

 

 

Como participar? 
A adesão deverá ser possível de concretizar 
através de um registo na própria plataforma, 
que se encontra atualmente ainda em fase de 
desenvolvimento. 

País: Portugal 
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PROJETOS DE I&D  

EUROPEUS  

EM COLABORAÇÃO 



NOME DO PROJETO OBJETIVO 

BACHBERRY 
2013 a 2016: O projeto BacHBerry visa desenvolver um portefólio de metodologias sustentáveis para 
explorar o potencial inexplorado da biodiversidade dos compostos fenólicos bioativos numa extensa 
gama de frutos de bagas. 

ENTIDADES ENVOLVIDAS: Dtu – Danmarks Tekniske Universitet (DK), UCPH – Kobenhavns Universitet (DK), EVE – Evolva (DK), CH – CHr. Hansen 
A/S (DK), JHI – The James Hutton Institute (UK), JIC – John Innes Centre (UK), NPS – Norfolk Plant Sciences (UK), RUG -  Rijksuniversiteit 
Groningen (NL), TUD – Technische Universiteit Delft (NL), Juelich – Forschungszentrum Jülich GmbH (DE), INRIA – Institut National de Recherche 
en Informatique et Automatique (FR), BioF – Biofaction KG (AT), Biotempo – Consultoria em Biotecnologia Lda. (PT), Instituto de Biologia 
Experimental e Tecnológica (PT) e Instituto de Engenharia Mecânica (PT), PUC – Pontificia Universidad Catolica de Chile (CL), IBCAS – Institute of 
Botany, The Chinese Academy of Sciences (CN), VIR – N.I. Vavilov Research Institute of Plant Industry (RU). 

EUBerry 
2011 a 2014: O principal objetivo do projeto EUBerry é fornecer conhecimento e ferramentas para 
facilitar o desenvolvimento de frutos silvestres frescos de alta qualidade e apetecíveis, com a qualidade 
nutricional necessária para a saúde humana e a um custo competitivo. 

ENTIDADES ENVOLVIDAS: Universita Politecnica Delle Marche (IT), Sant'Orsola Societa Cooperativa Agricola (IT), The James Hutton Institute 
(UK), Instituto Andaluz de Investigaciony  Formacion Agraria Pesquera Alimentaria y de la Produccion Ecologica (ES), Sociedad Cooperativa 
Andaluza Santa Maria de la Rabida (ES), Stichting Dienst Landbouwkundig Onderzoek (NL), Julius Kuhn-Institut Bundesforschungsinstitut fur 
Kulturpflanzen (DE), Forschungsanstalt Geisenheim (DE), Maa Ja Elintarviketalouden Tutkimuskeskus (FI), Instituto de Biologia Experimental e 
Tecnológica (PT), Instituto Nacional de Recursos Biológicos I.P. (PT), Instytut Ogrodnictwa (PL), Institut National de la Recherche Agronomique 
(FR), Norwegian Institute for Agricultural and Environmental Research – BIOFORSK (NO) 

http://www.bachberry.eu/
http://www.euberry.univpm.it/


NOME DO PROJETO OBJETIVO 

REAL 

No âmbito da iniciativa europeia FOOD CLUSTER INITIATIVE, o projeto REAL visa a constituição formal 
de uma rede de cooperação, partilha de meios e transmissão de conhecimentos na euro-região Norte 
de Portugal e Galiza, que potencie a constituição de uma base tecnológica de apoio, a transferência de 
I&D e a comunicação e difusão de informação, de forma a fomentar a inovação no setor agro-alimentar 
na região. 

ENTIDADES ENVOLVIDAS: Universidad de Vigo (ES), Universidad de Santiago de Compostela (ES), Centro Tecnológico de Carne y Calidad 
Alimentaria de Galicia (ES), Centro Tecnológico de Conservación de Produtos de la Pesca (ES), R&D and Innovation Directorate General - Galician 
Government (ES), Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (PT), Universidade do Minho (PT), Universidade Católica Portuguesa (PT), 
Instituto Politécnico de Viana do Castelo (PT), NERVIR – Assoc. Empresarial de Vila Real (PT) 

BIOCOMES 

2013 a 2017: o projeto visa o desenvolvimento de novos agentes de controlo biológico para apoiar a 
implementação da Gestão Integrada de Pragas na agricultura e silvicultura. Os agentes serão 
testados no cultivo de legumes em campo aberto, culturas protegidas, culturas arvenses, frutícolas e 
florestas. 

ENTIDADES ENVOLVIDAS:  Stichting Dienst Landbouwkundig Onderzoek (NL), Universitat Degli Studi di Padova (IT), ARA Srl (IT), CBC Europe SRL 
(IT), Universidade dos Açores (PT), Technische Universitataet Graz (AT), Zurcher Hochschule fur Angewandte Wissenschaften (CH), 
Forschungsinstitut fur Biologischenlandbau Stiftung (CH), Andermatt Biocontrol AG (CH), Instytut Badawczy Lesnictwa (PL), Sekem Energy GmbH 
(DE), Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimetaria (ES), Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentaries (ES), Universidad 
Publica de Navarra (ES), E-Nema Gesellschaft fuer Biotechnologie und Biologischen Pflanzenschutz MbH (DE), Prophyta Biologischer 
Pflanzenschutz GmbH (DE), Julius Kuhn-Institut Bundesforschungsinstitut fur Kulturpflanzen (DE), GAB Consulting GmbH (DE), The Agricultural 
Research Organisation of Israel - The Volcani Centre (IL), Viridaxis SA (BE), Mariann Kerstin Wikstrom (SE), Faculty of Biology, University of 
Belgrade (RS), Proefcentrum Fruitteelt VZW (BE), National University of Ireland Maynooth (IE), Coillte Teoranta (IE), Viomichania Emporikon 
Georgikon Pharmakon Hellafarm AE (GR) 

http://www.foodclusterinitiative.eu/uploads/files/fiche-REAL1.pdf
http://www.biocomes.eu/


NOME DO PROJETO OBJETIVO 

TRAFOON 

2013 a 2016: O projeto visa constituir uma rede europeia que interligue investigadores, entidades 
envolvidas na transferência de conhecimento e associações empresariais de PME, a fim de 
disponibilizar informação sobre as inovações produtivas e de marketing na área dos alimentos 
tradicionais (cereais, peixe, frutas, vegetais e cogumelos), bem como de promover o 
empreendedorismo nesta área e desenvolver agendas estratégicas para que estes setores se tornem 
futuramente mais competitivos. 

ENTIDADES ENVOLVIDAS: Universitaet Hohenheim (DE), Steinbeis Innovation Gmbh (DE), Institut National de la Recherche Agronomique (FR), 
Fédération Européenne Des Producteurs Aquacoles (FR), Centre National De La Recherche Scientifique (FR), Alma Mater Studiorum-Universita di 
Bologna (IT), Slow Food Associazione (IT), Univerza V Ljubljani (SI), University College Cork, National University of Ireland, Cork (IE), Aquatt Uetp 
Ltd (IE), Haute Ecole Specialisee de Suisse Occidentale (CH), Eidgenoessisches Departement Fuer Wirtschaft, Bildung Und Forschung (CH), Institut 
Mihajlo Pupin (RS), Faculty Of Agriculture - University Of Belgrade (RS), Zaklad Ichtiobiologii i Gospodarkirybackiej Polskiej Akademii Nauk (PL), 
Uniwersytet Warminsko- Mazurski W Olsztynie (PL), Instytut Rozrodu Zwierzat I Badan Zywnosci Polskiej Akademii Nauk (PL), Instytut 
Ogrodnictwa (PL), Stichting Dienst Landbouwkundig Onderzoek (NL), Stichting Nederlands Bakkerij Centrum (NL), Fundación Citoliva, Centro De 
Innovación Y Tecnología Del Olivar Y Del Aceite (ES), Instituto Andaluz De Investigación y Formación Agraria Pesquera Alimentaria Y De La 
Producción Ecológica (ES), Gabinete De Gestion Integral De Recursos Sl (ES), Agencia Andaluza Del Conocimiento (ES), Fooddrinkeurope Aisbl 
(BE), European Business And Innovation Centre Network (BE), Eucofel Aisbl (BE), Iseki-food Association (AT), Jihoceska Univerzita V Ceskych 
Budejovicich (CZ), Sociedade Portuguesa De Inovação (PT) 

WHEYSAN 
2012 a 2014: O propósito do projeto WHEYSAN é desenvolver novas tecnologias para duas grandes 
questões que atualmente afetam a competitividade das PME: a gestão de soro e a desinfeção pós-
colheita em frutas e vegetais, a fim de obter um subproduto rentável com propriedades desinfetantes. 

ENTIDADES ENVOLVIDAS: Agrofield Sociedad Limitada (ES), Contactica S.L. (ES), Citrus Levante, S.L. (ES), Asociación Para La Investigación El 
Desarrollo Y La Innovación Alimentaria (ES), Campotec - Comercialização e Consultadoria em Horto-Frutícolas SA (PT), Highland Fine Cheeses 
Limited (UK), Dublin Institute Of Technology (IE), Ecosoil Drustvo Sa Ogranicenom Odgovornoscu Grkinja (RS) 

http://www.contactica.es/wheysan/


NOME DO PROJETO OBJETIVO 

SUSCLEAN 

2012 a 2014: o SUSCLEAN visa o desenvolvimento e implementação de uma nova geração de 
equipamentos de saneamento ambientalmente amigáveis e de tecnologias de descontaminação de 
alimentos, com vista a garantir a segurança alimentar. O projeto está focado sobretudo em vegetais 
frescos minimamente processados. 

ENTIDADES ENVOLVIDAS: Institut National de la Recherche Agronomique (FR), Ad Nucleis (FR), Association pour le Développement de la 
Recherche Appliquée dans les Industries Agricoles et Alimentaires de Normandie Adria Normandie (FR), Inra Transfert S.A.(FR), Sinaptec (FR), 
Adria Developpement (FR), Association Pour le Développement de la Recherche Appliquée aux Industries Agro-alimentaires des Régions du Nord 
(FR), Freeze Agro Ingenierie Sarl (FR), Rijksinstituut Voor Volksgezondheiden Milieu*National Institute for Public Health and the Environmenten 
(NL), Top BV (NL), Innosieve Diagnostics BV (NL), Universidade do Porto (PT), Iberian Salads Agricultura SA (PT), Realco (BE), Asociación de 
Investigación de la Industria Agroalimentaria (ES), Campden Bri Magyarorszag Nonprofit Korlatolt Felelossegu Tarsasag (HU), Juergen Loehrke 
Wasseraufbereitung Dossier und Elektroanlagen GmbH (DE), Technische Universitaet Braunschweig (DE), Fraunhofer-Gesellschaft zur Foerderung 
Der Angewandten Forschung E.V (DE), Campden Bri (UK), Modern Water Services Ltd (UK) 

MODEXTREME 
2013 a 2016: o projeto tem como objetivo principal ajudar a agricultura de países Europeus e Não-
Europeus a enfrentar os fenómenos climáticos, melhorando a capacidade de os modelos biofísicos 
simularem respostas de vegetação para integrar  a variabilidade e os fenómenos extremos do clima. 

ENTIDADES ENVOLVIDAS: Institut National De La Recherche Agronomique (FR), Consiglio Per La Ricerca E La Sperimentazione In Agricoltura (IT), 
Universita Degli Studi Di Milano (IT), Food And Agriculture Organization Of The United Nations Fao (IT), Softeco Sismat Srl (IT), University Of 
Pretoria (ZA), Instituto Superior De Agronomia (PT), Ukrainian Scientific Research Hydrometeorological Institute (UA), Danmarks Meteorologiske 
Institut (DK), Empresa Brasileira De Pesquisa Agropecuaria (BR), Washington State University (US), Inra Transfert S.A. (FR), University Of East 
Anglia (UK), Universidad De Cordoba (ES), Eidgenoessisches Departement Fuer Wirtschaft, Bildung Und Forschung (CH), Democritus University Of 
Thrace (GR), Instituto Nacional De Tecnologia Agropecuaria (AR), Institute Of Agricultural Resources And Regional Planning Caas (CN) 

http://susclean.eu/
http://modextreme.org/


NOME DO PROJETO OBJETIVO 

AFTER 
2010 a 2014: o projeto pretende rever produtos africanos tradicionais, bem como conhecimentos e 
know-how à luz das novas tecnologias, para benefício dos consumidores, produtores e 
transformadores de África e da Europa. 

ENTIDADES ENVOLVIDAS: Agricultural Research for Development (FR), Racines (FR), National Institute for Agricultural Research (FR), Association 
de coordination technique pour l’industrie agro-alimentaire (FR), University of Abomey Calavi / Faculty of Agronomy (BEN), Council for Scientific 
and Industrial Research (ZA), Escola Superior de Biotecnologia  da Universidade Católica Portuguesa (PT), Faculty of Agriculture, Alexandria 
University (EGY), National Research Centre (EGY), Antananarivo University  (MDG), Ecole supérieure polytechnique de Dakar / Cheikh Anta Diop 
University of Dakar (SN), Association Afrique agro Export (SN), National School of Agro-Industrial Sciences (CM), Natural Resources Institute (UK), 
Spread European Safety (IT), Food Research Institute (GH) 

3TO4 

2012 a 2016: O projeto procura compreender as funções e desenvolver dois tipos de células (mesófilo 
e bainha do feixo) em plantas com fotossíntese C4 e identificar mecanismos característicos dessas 
plantas que possam ser transferidos para culturas C3. O projeto também prevê aumentar a 
fotossíntese, através da implementação de um bypass sináptico para fotorrespiração em culturas 
europeias. O objetivo final é promover a sustentabilidade da agricultura através da conversão da 
fotossíntese C3 pela C4. 

ENTIDADES ENVOLVIDAS: University of Sheffield (UK), The Chancellor, Masters And Scholars of the University of Oxford (UK), The Chancellor, 
Masters And Scholars of the University Of Cambridge (UK), Stream Projects Ltd (UK), Andrew Davis - Lighthouse Design & Marketing (UK), 
Instituto de Biologia Experimental e Tecnológica (PT), ITQB da Universidade Nova De Lisboa (PT), Heinrich-heine-universitaet Duesseldorf (DE), 
Gottfried Wilhelm Leibniz Universitaet Hannover (DE), Max Planck Gesellschaft Zur Foerderung Der Wissenschaften E.V. (DE), Eesti Maaulikool 
(EE), Kahramanmaras Sutcu Imam Universitesi (TR), Bayer Cropscience Nv (BE), Consiglio Nazionale Delle Ricerche (IT), Chemtex Italia Srl (IT), 
International Rice Research Institute (PH), Nebion Ag (CH), Shanghai Institutes For Biological Sciences, Chinese Academy Of Sciences (CN), Centre 
National de la Recherche Scientifique (FR) 

http://www.after-fp7.eu/en/
http://www.3to4.org/
http://www.3to4.org/
http://www.3to4.org/


NOME DO PROJETO OBJETIVO 

TRANSBIO 
2011 a 2015: O projeto visa implementar um novo conceito e valorização de subprodutos de frutas e 
vegetais na indústria de transformação, a partir de soluções biotecnológicas ambientalmente 
responsáveis, a fim de obter bioprodutos. 

ENTIDADES ENVOLVIDAS: Fundación Tecnalia Research & Innovation (ES), Centro Nacional De Tecnología Y Seguridad Alimentaria – Laboratorio 
Del Ebro (ES), Soluciones Verdes Srl (ES), Proteos Biotech S.L.U. (ES), Promic Sa (ES), Wetlands Incubator Sprl (BE), Tritecc Srl 
(ES), Organic Waste Systems Nv (BE), Verein Zur Förderung Des Technologietransfers An Der Hochschule Bremerhaven E.V. (DE), Universidade Do 
Minho (PT), Biotrend – Inovacao E Engenharia Em Biotecnologia SA (PT), Bioesplora Srl (IT), University Of Costa Rica – Centro Nacional De Ciencia 
Y Tecnología De Alimentos (CR), Universidad Autonoma Metropolitana (MX), Naturstoff-technik Gmbh (DE), Biozoon Gmbh (DE) 

FRUITGRADING 
2012 a 2014: O projeto visa melhorar a competitividade das PME no setor europeu das frutas, 
proporcionando-lhes uma nova tecnologia de classificação de frutas para produzir e comercializar 
produtos de alta qualidade. 

ENTIDADES ENVOLVIDAS: Ateknea Solutions Catalonia, SA (ES), S.A.T. Frutas Y Verduras Valle De Rincon (ES), Asociacion Para La Promocion De La 
Pera De Rincon De Soto (ES), Institut National de la Recherche Agronomique (FR), Sas Stc (FR), The University of Manchester (UK), Mettler-toledo 
Safeline Limited (UK), Towarzystwo Rozwoju Sadow Karlowych (PL), Sadecka Grupa Producentow Owocow I Warzyw Owoc Lacki Sp Zoo (PL), 
Assoc. Jovens Agricultores De Portugal (PT) 

http://www.transbio.eu/
http://www.fruitgrading.eu/


NOME DO PROJETO OBJETIVO 

VinBOT 
2014 a 2017: o projeto visa o desenvolvimento de um robot agrícola autónomo assente em cloud-
computing, que pretende atuar sobre a implementação de ferramentas de viticultura de precisão, com 
vista a otimizar o rendimento e a qualidade dos vinhos europeus. 

ENTIDADES ENVOLVIDAS: Ateknea Solutions Catalonia, SA (ES), Robotnik Automation Sll (ES), Bodegas Familiares De Rioja Provir (ES), 
Cooperativa Agrícola De Granja (PT), Instituto Superior De Agronomia (PT), Agri-ciência Consultores De Engenharia (PT), Orgovanyi 
Gazdaszovetkezet Szovetket (HU), Cantine D'alfonso Del Sordo Srl (IT), Assist Software Srl (RO) 

EFFIDRIP 

2012 a 2014: o projeto tem como objetivo o desenvolvimento de um sistema de irrigação inteligente 
que irá fornecer soluções para as necessidades futuras do setor. O EFFIDRIP baseia-se numa gestão de 
rega automática que vai permitir o uso eficiente e sustentável dos fertilizantes, da água e da energia 
em culturas com sistemas de irrigação gota a gota. 

ENTIDADES ENVOLVIDAS: Centre De Recerca i Innovació de Catalunya, S.A (ES), Macraut Ingenieros, S.L.  (ES), Institut De Recerca I Tecnologia 
Agroalimentàries (ES), Asociación de Fabricantes de Material de Riego Españoles (ES), Union of Agricultural Cooperatives Of Argolis (GR), 
Evangelos Papandrianos (GR), Geomations – Γεωπονικοι Αυτοματισμοι Sa (GR), Centro Operativo e de Tecnologia do Regadio (PT), Hubel 
Verde (PT), Alterra – Stichting Dienst Landbouwkundig Onderzoek (NL) 

VINTAGE 

2011 a 2015: o objetivo deste projeto é fornecer às Associações de PME a primeira solução de gestão 
integrada para apoiar os viticultores durante o ciclo de vida da vinha (deste a plantação até à colheita), 
por meio de um Sistema Avançado de Apoio à Decisão, a fim de melhorar a qualidade e a variabilidade 
da produção. 

ENTIDADES ENVOLVIDAS:  Labor S.R.L. (IT), Gaiag Srl (IT), Vignaioli Piemontesi S.C.A (IT), Institut National de la Recherche Agronomique (FR), 
Universita Degli Studi di Roma la Sapienza (IT), Agenzia Regionale Prevenzione e Ambiente Dell'emilia-romagna (IT), Mavigex S.R.L. (IT), 
Technische Universitaet Wien (AT), Grupo de Empresas Vinicolas De Rioja (ES), Bodegas del Medievo Sl (ES), Associação Nacional das 
denominações de Origem Vitivinícolas (PT), Bureau Interprofessionnel des Vins de Bourgogne (FR), Université de Bourgogne (FR) 

vinbot.eu/
http://effidrip.eu/
http://www.vintage-project.eu/


E muitos outros projetos... 



CASOS DE SUCESSO 



Entidades portuguesas que obtiveram sucesso em projetos colaborativos nacionais e 
internacionais – área agrícola / hortofrutícola 

• 80G, SA 
• Agri-Ciência – Consultores de Engenharia, Lda 
• AGROAGUIAR - Comércio de Produtos Alimentares, Lda 
• AGROMONTENEGRO, Lda 
• AQUAGRI ACE 
• CAMPOTEC - Comercialização e Consultadoria em Hortofrutícolas 

SA. 
• Cooperativa Agrícola dos Olivicultores de MURÇA, CRL 
• Cooperativa Agrícola dos Olivicultores de Vila Flor e Ansiães C.R.L. 
• COTR - Centro Operativo e de Tecnologia do Regadio 
• EMBALNOR - Embalagens Normalizadas,Lda 
• Enkrott Química 
• ESAC – Escola Superior Agrária de Coimbra 
• EUROPROTEA Sociedade Agrícola Lda (Grupo Oceanis Turismo e 

Agricultura) 
• FCT/UNL - Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade 

Nova de Lisboa 
• FELBA - Promoção das Frutas e Legumes da Beira Alta ACE 
• FENAREG - Federação Nacional de Regantes de Portugal 
• Fertiprado sementes e nutrientes, Lda  
• FIBOPE Portuguesa - Filmes Biorientados S.A.  
• FIPA - Federação das indústrias Portuguesas Agro-Alimentares 
• FRULACT – Indústria Agro-alimentar, S.A. 
• HIDROMOD - Modelação em Engenharia Lda. 
• Hortofrutícolas CAMPELOS SA 
• iBET – Instituto de Biologia Experimental e Tecnológica 
• ICETA – Instituto de Ciências e Tecnologias Agrárias e Agro-

Alimentares 
• INDUMAPE - Industrialização de Fruta, SA 
• INESC Porto - Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores 

do Porto 

 
• Inovamais – Serviços de Consultoria em Inovação 

Tecnológica,S.A. 
• INRB - Instituto Nacional de Recursos Biológicos 
• Instituto Politécnico de Santarém 
• IPVC - Instituto Politécnico de Viana do Castelo 
• ISA/UTL – Instituto Superior de Agronomia, Universidade Técnica 

de Lisboa 
• IST/UTL – Instituto Superior Técnico, Universidade Técnica de 

Lisboa  
• ITQB/UNL – Instituto de Tecnologia Química e Biológica, 

Universidade Nova de Lisboa  
• MIRTTILUSA - Sociedade de Produtores Horto-Frutícolas, Lda 
• SOGRAPE Vinhos SA 
• TRIPORTUGAL - Frutas e Legumes ACE 
• Universidade Católica Portuguesa 
• Universidade de Évora 
• Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro 
• Universidade do Minho 
• Universidade do Porto 
• Vitacress - Comercialização de Produtos Hortícolas, SA  
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