FOCUS GROUP MEETING TEMÁTICO
Agroalimentar
Relatório da Sessão

Data: 26 de junho
Local: Microsoft Teams

1. Programa da Sessão
11h00 Abertura da Sessão
11h10 Pitch - apresentação de tendências e tecnologias disruptivas
12h20 Conclusões e Encerramento.

2. Relatório da Sessão
O Focus Group Meeting subordinado ao Tema “Agroalimentar” teve lugar no dia 26 de junho de
2020. Este evento decorreu através do Microsoft Teams devido às restrições de interação social
impostas no país no contexto pandémico do COVID-19.
O seu principal objetivo passou pela dinamização de ações de procura tecnológica através da
Inovação Aberta, no sentido de incrementar o número de dinâmicas de inovação empresarial a
partir do conhecimento gerado no sistema I&I. Desta forma, a sessão consistiu na apresentação
de ideias de projeto em fase pré-comercial de I&D com potencial de valorização no mercado,
através de metodologias de Inovação Aberta.

Abertura da Sessão
A abertura da sessão foi feita por Cláudia Azevedo, da Agência Nacional de Inovação (ANI).

Pitch - apresentação de tendências e tecnologias disruptivas

Objetivo e Metodologia
Com o objetivo de promover a apresentação, teste e validação de ideias de projeto em fase précomercial de I&D, foram previamente identificados um conjunto de empresas, centros de
investigação e centros de interface tecnológicos (CIT), que foram convidados a propor
tecnologias para apresentar.
As tecnologias apresentadas foram devidamente enquadradas em desafios na área temática da
“Agroalimentar”, nomeadamente:
▪

Alimentos saudáveis e sustentáveis;

▪

Segurança alimentar;

▪

Engenharia alimentar e tecnologias avançadas;

▪

Tratamento e reutilização de resíduos;

▪

Biodiversidade;

As apresentações das tecnologias seguiram o seguinte formato:
•

Pitch (5 minutos por cada tecnologia)

•

Questões e debate (5 minutos)

Tecnologias apresentadas
Foram apresentados quatro pitches subordinados ao tema “Agroalimentar” tendo sido as
tecnologias enquadradas nos domínios supracitados.

Resumo das Tecnologias Apresentadas:

Materiais Isotérmicos(tecidos) impregnados com PCM
Pretende aumentar a capacidade isotérmica de soluções de transporte/acondicionamento de
produtos perecíveis (refrigerados e congelados) em operações de entrega dedicada,
assegurando o cumprimento dos intervalos de temperatura de cada produto, e promovendo a
simplicidade da operação e redução do consumo de energia associado á produção de frio.

IoT
Plataforma de Hardware e Software que monitoriza todas as tiragens de cerveja, em tempo real,
para que o fornecedor seja capaz de otimizar as suas operações e propostas comerciais.

AgroGrIN Tech
A solução AgroGrIN Tech é implementada nas indústrias de processamento de frutas. Esta
implementa um conjunto de equipamentos dentro das instalações da indústria, juntamente com
uma tecnologia de patente (European Patent Granted). A tecnologia permite separar nutrientes
específicos e moléculas funcionais dos resíduos de frutas através de tecnologia sustentável
(química ecológica). A combinação entre o sistema e a tecnologia permite transformar 100% do
desperdício de frutas em produtos de alto valor sustentável, como enzimas, vitaminas, sucos
secos e farinhas secas.

BIZCARGO
Plataforma de negócios onde a Indústria e o Comércio podem encontrar e negociar serviços de
transportes e logística de modo expedito, preparar de modo colaborativo e submeter por via
eletrónica a documentação, acompanhar e coordenar num único local a execução de todos os
intervenientes, executar as tarefas mais comuns usando APPs móveis e, obter informação em
tempo real.

BIZHUBS
Software que simplifica os processos de interoperabilidade entre os sistemas das empresas,
baseado em standards internacionais e com necessidade de integração apenas com os sistemas
internos da organização. Transforma a interoperabilidade numa atividade tão simples como o
envio automático de uma mensagem de email.

Encerramento da Sessão
O encerramento da sessão foi feito por Deolinda Silva, Diretora Executiva da PortugalFoods.

ANEXOS
Entidades participantes
▪

ADENE- Agência para a Energia

▪

ADRAL - Agência de Desenvolvimento Regional do Alentejo

▪

Advanced Products Portugal

▪

AgroGrin Tech

▪

ANIL

▪

B+Y Foods

▪

BIZCARGO

▪

CCDRC- Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro

▪

CEIFAcoop

▪

Celulose Beira Industrial (Celbi), S.A.

▪

CeNTI- Centre of Nanotechnology and Smart Materials

▪

CERCA

▪

Cerealis Produtos Alimentares, S.A.

▪

CERENA/IST- Centro de Recursos Naturais e Ambiente

▪

CIBIO- Centro de Investigação em Biodiversidade e Recursos Genéticos

▪

CoLAB B2E

▪

CoLab4Food

▪

COMPAL Marcas

▪

Confeitaria Alvorada

▪

CTCOR- Centro Tecnológico da Cortiça

▪

DESTEQUE- Associação de Desenvolvimento da Terra Quente

▪

ESTGV- Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Viseu

▪

Fábrica de Conservas a Poveira

▪

FCUP- Faculdade de Ciências da Universidade do Porto

▪

Ferbar SA

▪

FFUP- Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto

▪

Frontier IP

▪

Frutas Patrícia Pilar

▪

Gelpeixe Alimentos Congelados S.A.

▪

ICBAS- Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar da Universidade do Porto

▪

INIAV - Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veterinária

▪

Innovsky

▪

InovCluster

▪

Instituto Politécnico de Portalegre

▪

Instituto Politécnico de Viseu

▪

Ipma- Instituto Português do Mar e da Atmosfera

▪

MARE- Politécnico de Leiria

▪

Mendes Gonçalves S.A.

▪

MiFruti

▪

MORE - Montanhas de Investigação - Associação

▪

PortugalFoods

▪

Prozis Group, sa

▪

Rissolaria Tradicional, Lda

▪

SLCM- Serra Lopes, Cortes Martins & Associados-Sociedade de Advogados

▪

Soja de Portugal

▪

STRATIA, LDA

▪

SUPER BOCK GROUP

▪

The Z Lab

▪

TIPNG, LDA (Flowinn)

▪

Trivalor

▪

UACOOPERA

▪

Universidade Católica Portuguesa

▪

Universidade de Coimbra

▪

Universidade de Lisboa

▪

Utad- Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro

▪

Valente Marques S.A.

▪

Vibeiras; S.A.

▪

Vieira de Castro - Produtos Alimentares S . A .

▪

Vitacress Portugal

▪

Ymetis

▪

100% Genial, Unipessoal, Lda.
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