Investigador do CITAB/UTAD
participa em projeto premiado
pelo Crédito Agrícola
Este Centro de Investigação teve outro projeto finalista a
concurso.
Henrique Trindade, docente da UTAD e investigador do Centro de
Investigação e Tecnologias Agroambientais e Biológicas
(CITAB), participa no Projeto “GO Efluentes – Efluentes de
pecuária:
abordagem
estratégica
à
valorização
agronómica/energética dos fluxos gerados na atividade
agropecuária“.que venceu o 1º prémio na Categoria ‘Inovação
em Parceria: Grupos Operacionais’, na 7ª Edição do Prémio
Empreendedorismo e Inovação do Crédito Agrícola, com um prémio
monetário de 5.000€.
Este projeto, em parceria com o INIAV, visa uma “abordagem
estratégica de valorização energética dos fluxos gerados na
actividade agro-pecuária, assegurando o desenvolvimento

sustentável a nível regional/nacional e reduzindo a exploração
de recursos naturais através da reciclagem”.
Foram 12 os projetos finalistas de um total de 238
candidaturas a nível nacional, tendo o CITAB estado presente
também com o projeto EcoBeewax , que visa a “utilização da
cera de abelha, um sub-produto da colmeia, para a produção de
uma película conservante para embrulhar e preservar alimentos,
com o objectivo de ser uma alternativa ecológica e sustentável
à película aderente, aos sacos de plástico com fecho e às
folhas de alumínio”.
O Prémio Empreendedorismo e Inovação Crédito Agrícola visa
premiar os projectos mais inovadores e a edição de 2020 contou
com três categorias abertas a concurso público, alinhadas com
as prioridades
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A categoria Sustentabilidade na Produção e
Transformação, para premiar os projectos que permitam
uma produção agrícola, agro-alimentar e florestal mais
sustentável
A categoria Economia Circular e Bioeconomia, para
destacar os projectos que promovam uma optimização dos
recursos biológicos;
E a categoria Alimentação, Nutrição e Saúde, dedicada
aos projectos que permitem uma alimentação segura,
nutritiva e de elevada qualidade.

Toda a informação sobre os Projetos:
–
Finalistas
https://www.premioinovacao.pt/projectos-finalistas-2020/

em:

–
Vencedores
https://www.premioinovacao.pt/vencedores-2020/

em:

