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Linhas de ação... 

Serão explorados vários 

grupos de plantas 

A1-Plantas halófitas 

A2-Plantas tintureiras e 

invasoras 

A3-Plantas aromáticas e 

medicinais 

 

E os resíduos a valorizar serão   

B1-Resíduos da indústria alimentar 

B2-Resíduos da indústria corticeira 

 

Os seus compostos mais promissores 

serão testados em matrizes alimentares, 

cosméticos , texéis e pragas agrícolas 

em 

  Provas de conceito  

 

A cada temática será aplicada uma 

metodologia transversal de escrutínio, 

avaliação e priorização do material vegetal cuja valorização apresenta maior 

potencial de transferência para o mercado; seleção e otimização dos 

processos de extração, concentração, conservação e aplicação; e por último 

a validação dos produtos/tecnologias em modelos laboratoriais e nas 

indústrias dos vários setores. 

“ … temos disponível o catálogo 

electrónico da oferta de 

conhecimento do Politécnico de 

Coimbra, que pode ser consultado 

em iia.pt. Contámos tambem com a 

apresentação dos projetos 

MobFood, +Agro e SoSValor, que 

abordam temáticas relacionadas 

com o sector agro-florestal…” 

Carlos Dias Pereira (Lab2factory) 

Abril, 2018 

DESTAQUE 

O projeto SoSValor 

foi apresentado no 

Workshop 

Lab2factory que 

teve lugar no dia 20 

de abril na Escola 

Superior Agrária de 

Coimbra 

2#  Project Presentation        

Foram já apresentados os trabalhos em curso e alguns dos resultados entretanto alcan-

çados... 

SoS|Valor 
O projeto tem como objectivo obter/recuperar 

compostos naturais para aplicação industrial a 

partir da valorização de 

 A-Plantas e recursos endógenos 

 B-Resíduos agrícolas/florestais  

O número de participantes, que ultrapassou a centena, é demonstrativo do 

interesse das temáticas abordadas. Foram apresentadas sete comunicações 

orais que fizeram a síntese dos principais resultados obtidos até ao momento.  
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Politécnico de Coimbra. 

O programa incluiu também a 

apresentação do Livro Verde para 

o Desenvolvimento da Região 

Centro (CERNAS-IPC), a entrega 

de diplomas e a Inauguração da 

Loja da Agrária. 

Livro Verde  

“O objetivo é contribuir para a 

definição de uma visão 

consequente para uma estratégia 

de desenvolvimento sustentável da 

região Centro, onde o espaço rural 

representa mais de 90% do 

território” 

António Dinis Ferreira (CERNAS) 

Abril, 2018 

DESTAQUE 

Comemoração 
do 131º 
ANIVERSÁRIO 
DA ESAC 

2#  Project Presentation        

A Nova Loja da Agrária...  

pretende ser “porta de entrada da ESAC” para a comunidade  

O projeto SoS|Valor 
fez parte da mostra dos 32 projetos I&D em execução na Escola Superior 

Agrária de Coimbra, que teve lugar durante as comemorações do 131º 

aniversário desta que é a unidade orgânica mais antiga do Instituto 

“… Queremos mostrar o que fazemos em termos de investigação e 

produção…”                

João Noronha (Presidente da ESAC) 
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