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/ / IDANHA-A-NOVA / Laboratório Colaborativo FoodLab

Oito milhões 
para investigar 
alimentação 
sustentável
O projeto prevê aliar o melhor da tecnologia 
e da tradição para implementar produções 
intensivas, mas sustentáveis, e a criação de 
20 postos de trabalho qualifi cados

Inês Miguel

OLaboratório Colaborativo FoodLab 
que foi apresentado na passada 
quinta-feira em Idanha-a-Nova, 

onde tem a sua sede, visa colocar Portu-
gal na vanguarda da produção alimentar 
sustentável e com potencial de seques-
tro de carbono. A criação do FoodLab 
decorre do trabalho que tem vindo a ser 
desenvolvido nos últimos três anos pela 
Câmara de Idanha-a-Nova em parceria 
com a aceleradora BGI (Building Global 
Innovators), líder do novo laboratório co-
laborativo, com vista a elevar os níveis de 
conhecimento, inovação e sustentabili-
dade no mundo rural.
Os sistemas alimentares têm problemas 
fundamentais com impacto no ambiente 
e na saúde das plantas e dos animais. O 
FoodLab pretende criar cadeia de valor 
com ciclos curtos de distribuição, inter-
ligando a inovação e mantendo o equilí-
brio biológico do sistema. O projeto vai 
criar ainda 20 postos de trabalho alta-
mente qualifi cados e vai envolver mais 
recursos humanos nas universidades e 
nas empresas que irão contribuir com o 
seu tempo e pessoas no desenvolvimento 
de soluções. Dentro de um ano, espera-se 
atingir os 50% deste valor e o arranque 
dos primeiros projetos.
Com o apoio do Município de Idanha-a-
-Nova, o FoodLab junta já 14 parceiros do 

meio académico e do meio empresarial 
que vão testar várias tecnologias para 
melhorar os processos de produção ali-
mentar em termos de mitigação de CO2, 
no impacto ambiental, no combate às 
alterações climáticas, no uso nulo de 
químicos artifi ciais, na gestão da água, 
na preservação da biodiversidade e na 
efi ciência de toda a cadeia de valor.
O Presidente da Câmara Municipal de Ida-
nha-a-Nova, Armindo Jacinto, aponta os 
principais objetivos do projeto, que “com 
a criação deste FoodLab, Idanha quer 
estar na vanguarda mundial em termos 
de processos inovadores em ambientes 
rurais, sejam estes de base tecnológica 
ou outros, que possibilitem a produção 
sustentável de alimentos saudáveis a 
preços competitivos, indo ao encontro 
das preocupações da Organização das 
Nações Unidas em termos de alterações 
climáticas”. 
O autarca destaca “o contributo humilde 
mas ambicioso que este FoodLab poderá 
dar na implementação de soluções para o 
equilíbrio alimentar e ambiental do mun-
do”, as quais podem depois ser replicadas 
noutros territórios. 
Gonçalo Amorim, diretor executivo da 
BGI, explica que “o FoodLab pretende 
juntar o conhecimento com as necessi-
dades da indústria, criar soluções para um 
alimento sustentável, ou seja um alimen-
to que possa ser produzido em massa mas 
de uma forma muito preocupada com as 

emissões de CO2”. 
O projeto envolve diferentes parceiros 
da indústria com desafios concretos 
nos sistemas produtivos não só do pon-
to de vista energético, mas também do 
ponto de vista de matérias-primas, que 
visa representar valências que vão do 
ensino, às empresas de base tecnológica 
(incluindo startups) ou à indústria e às 
grandes empresas. Colocar a investiga-
ção aplicada à disposição dos problemas 
que a indústria tem é o principal desafi o. 
Gonçalo Amorim realça também os de-
safi os secundários da investigação que 
estão relacionados com a dinamização 
de ciclos curtos de alimentação, com as 
questões logísticas, de distribuição, da 
própria alimentação e da sustentabilida-
de do solo. “O solo é um elemento vivo. A 
maior parte do que consumimos vem das 
plantas e do solo e os próprios animais no 

princípio da cadeia alimentar têm o solo 
como base. A sustentabilidade dos solos 
é relevante para o sistema imunitário das 
plantas. No entanto, estas só podem ser 
saudáveis se tiverem sistemas imunitá-
rios fortes. Necessitam de menos água 
mas precisam de ser bem alimentadas”, 
explica o diretor executivo da BGI. 
No decorrer da apresentação foi dito que 
nos últimos 40 anos foi feito um ótimo 
trabalho de alimentação do ponto de 
vista de intensifi cação e de produção de 
alimentos, pois fi cou garantido que toda 
a população tem alimentos. Contudo, o 
custo disso foi um custo brutal do ponto 
de vista de biodiversidade. “Nós hoje te-
mos que tentar culminar com este CoLab, 
a manutenção de sistemas sustentáveis 
económicos da produção de alimento por 
um lado. E, por outro lado, temos de vol-
tar à base e pensar como é que trazemos 
novamente a biodiversidade e sistemas 
naturais neste processo”, destacou Gon-
çalo Amorim. 
O alimento sai do ambiente rural, trans-
porta os sais minerais do campo para a 
cidade, é consumido e o resíduo fi ca nos 
aterros da cidade. Logo, existe uma que-
bra e torna-se num sistema linear. Com o 
FoodLab pretende-se transformar o sis-
tema num sistema circular. Ou seja, que 
o resíduo volte e que seja compostado. 
O resíduo daquilo que não é aproveitado 
para produção alimentar, por exemplo, 
casca de alho ou casca de cebola, essa 

O foco está na comunidade 
e em criar uma dinâmica 
positiva que permita 
mudar hábitos, acelerar a 
adoção das novas práticas 
e acelerar os novos 
empreendimentos e a 
captura de investimento. 
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Nuno Serra o CoLab desenvolve a sua 
atividade em torno de três eixos. “O pri-
meiro centra-se no desenvolvimento de 
novas abordagens para a produção agroa-
limentar. Outro foca-se na capacitação 
dos produtores, dos agricultores e dos in-
dustriais para a ligação destas abordagens 
emergentes às cadeias de valor e num 
sistema circular a funcionar. Ou seja, é 
algo que vai estar continuamente a pro-
duzir e também a servir de suporte para 
a experimentação de novas técnicas”, 
revela Nuno Serra. O grande desafi o que 
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matéria compostada pode ser alimento 
para outras cadeias de valor, nomeada-
mente insetos. A proteína de inseto serve 
para alimentar peixe e o peixe pode servir 
para rações de animais e farinhas. “Tudo 
o que nós queremos neste momento é 
olhar para uma forma circular para as 
cadeias e transformar este sistema em 
algo que possa ser sustentável do ponto 
de vista ambiental, mas também susten-
tável do ponto de vista fi nanceiro”, acres-
centa Gonçalo Amorim.
Segundo o diretor de operações da BGI, 

Parceiros do projeto
Na apresentação do FoodLab estive-
ram representadas as instituições de 
ensino parceiras, designadamente o 
Presidente do Instituto Politécnico da 
Guarda, Joaquim Brigas, o Presidente 
do Instituto Politécnico de Viseu, João 
Paiva, o Vice-Reitor da Universidade 
da Beira Interior, José Páscoa, e Luís 
Farinha, representante do Instituto 
Politécnico de Castelo Branco.
O Laboratório Colaborativo FoodLab 
tem ainda como parceiros outras 

instituições e empresas, como Algae 4 
Future; BGI – Building Global Innova-
tors; Bluegrowth; Centro Municipal de 
Cultura e Desenvolvimento de Ida-
nha-a-Nova; Cooperativa Agrícola dos 
Olivicultores do Ladoeiro; Grupo Vera 
Cruz; Hortas d’Idanha; Iberponics; 
Mendes Gonçalves e Sementes Vivas. 
Estes 14 parceiros fazem o conjunto 
de valências da inovação desde o 
ensino, à investigação aplicada, ao 
conjunto de empresas de base tecno-
lógica e startups e à indústira. “É um 
momento culminante para o território 
que permitirá riqueza, através de pro-
jetos mobilizadores que possibilitem 
utilizar a tradição e a terra que temos 
e que nos dá estes recursos”, realçou 
Gonçalo Amorim, diretor executivo da 
Building Global Innovators (BGI).
O Governo promoveu o conceito de 
Laboratórios Colaborativos (CoLAB) 
com o objetivo de estimular a criação 
de emprego qualifi cado gerador de 
valor económico e social em Portugal, 
incentivando modelos de investigação 
e inovação que juntem empresas, 
universidades e centros científi cos.

CAIXA

esteve na génese da conceção do CoLab 
foi a observação de que os sistemas ali-
mentares têm problemas que produzem 
impacto quer no ambiente, quer na saúde 
dos animais, das pessoas e das plantas. 
“Os sistemas biológicos têm de estar equi-
librados. Desde a microbiologia passando 
pelas plantas e animais, temos a necessi-
dade de integrar esta parte dos sistemas 
de forma a que não haja perdas, nem 

resíduos com emissão de gases de efeito 
de estufa e depois temos a integração das 
cadeias de valor. É necessário fazer com 
que a natureza trabalhe para se equili-
brar e para termos mais rendimento sem 
a necessidade de tratamentos químicos. 
Teremos resíduos das indústrias e das ci-
dades, uma unidade de compostagem, 
insetos, algas, peixes, frutas e vegetais que 
depois também vão fazer a ligação com 
a agricultura e a pecuária aqui na região”, 
relata Nuno Serra.
A intervenção do Vice-Reitor da Univer-
sidade da Beira Interior, José Páscoa, foi 
de encontro aos méritos do projeto. “Ida-
nha-a-Nova é pioneira na criação de um 
CoLab na Beira Interior porque já esta-
va, de certa forma, a desenvolvê-lo com 
a BGI antes do Governo promover a sua 
conceção e fi nanciamento, numa postu-
ra própria de quem está na dianteira da 
inovação”. Luís Farinha, representante do 
Instituto Politécnico de Castelo Branco, 
refere que é com entusiasmo que a insti-
tuição felicita o laboratório colaborativo 
que envolve a academia, as empresas e 
os órgãos da decisão política com o ob-
jetivo de semear um novo patamar de 
competitividade.
O CoLAB foi aprovado este ano e a sua 
implementação irá decorrer em 2020. 
Em 2021 atingirá a sua consolidação. Para 
2022, o CoLAB tem que atingir a susten-
tabilidade financeira, com produção e 
venda de produtos.

“Vamos estar a receber 
resíduos de determinadas 
produções e indústrias, 
processá-los e damos 
como resultado fi nal 
produtos para a agricultura, 
para a pecuária e para 
alimentação humana”. 
O objetivo é atingir a 
intensifi cação sustentável 
através da valorização 
de resíduos biológicos, 
da mitigação de CO2, a 
preservação de recursos 
como a água e a utilização 
de energias renováveis, 
nomeadamente a energia 
solar fotovoltaica.
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O FoodLab junta 14 parceiros do meio académico e do 
meio empresarial


