
                                           

  

O TAGUSVALLEY – Parque de Ciência e Tecnologia do Vale do Tejo  realiza em 
Abrantes, no próximo dia 11 de dezembro, entre as 14h30 e 17h30, um workshop 
subordinado ao tema “Casos de Estudo da Bioeconomia: sinergias entre economia, 
sociedade e ambiente”. 

Esta atividade integra-se no projeto 3iBioeconomia que pretende dinamizar uma rede 
de competências para a transferência de conhecimento e intensificação tecnológica 
em Bioeconomia produzida pelos co-promotores TAGUSVALLEY, CATAA - Associação 
Centro de Apoio de Tecnológico Agro Alimentar e a BLC3 - Campus de Tecnologia e 
Inovação, valorizando os resultados de I&I com as necessidades de mercado.   

Projeto ‘cofinanciado’ do COMPETE 2020, Portugal 2020 e União Europeia através do 
Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional.  

O Workshop “Bioeconomia: Economia, Sociedade e Ambiente” pertende disseminar o 

conceito de Bioeconomia; divulgar Casos de Estudo e Boas Práticas e fomentar 

projetos em co-promoção entre empresas e entidades do sistema científico e 

Tecnológico; 

Programa: 

- Recepção dos participantes  

-Sessão de abertura  
  
- Projeto AlgaeCoat - Revestimentos comestíveis baseados em extratos de 
macroalgas para produtos hortofrutícolas frescos- Susana Silva -  Escola Superior de 
Turismo e Tecnologia do Mar do Instituto Politécnico de Leiria   
  
- Oportunidades e desafios na área da valorização de resíduos e subprodutos do 
setor agro alimentar - Carlos Lopes de Sousa- Agrocluster do Ribatejo 
  
- Q&A/ Coffee Break  
  
- Projeto Picasso, I&D na área do tingimento natural aplicado ao setor têxtil- Filipa 
Costa, CITEVE – Centro Tecnológico das Indústrias Têxtil e do Vestuário  



                                           

 
- Produção sustentável de aglomerado de cortiça- Nuno Falcão Estrada, SOFALCA  
- Produção das microalgas e a produção de compostos de valor acrescentado -  Dr. 
Luís Costa A4F 
   
- Q&A   
  
- Sessão de Encerramento  
  

 A inscrição para o Workshop é gratuita, mas obrigatória. Poderá ser feita  no site 
www.tagusvalley.pt.   

 
Esperamos por si! 

Empresas e Entidades do sistema Científico e Tecnológico nas áreas:  

FLORESTA | ALIMENTAR  | BIOENERGIA  | BIOINDUSTRIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.tagusvalley.pt/

