
NEWSLETTER 

Para além desta participação, o SoSValor esteve 

também representado na Chempor 2018, em 

Aveiro (2 - 4 Outubro) com a apresentação do 

trabalho “Technological aspects of beverage 

production using rice processing by-products: bran 

and broken rice”, e ainda no GENP 2018, 12 e 13 

de Novembro em Bari - Itália, com a comunicação 

oral “Exploring the effects of carbohydrases-

assisted pulp extraction from strawberry tree fruit”. 

“… A participação nestes 

eventos internacionais é 

mais uma forma de 

reconhecimento da 

qualidade e valor do trabalho 

e investigação desenvolvida. 

É tambem uma forma de nos 

abrir horizontes…”  

Raquel Borges  

(Bolseira do SoSValor)   

Novembro, 2018 

DESTAQUE 

• Participação em congressos 

Internacionais 

• Prémio de melhor poster  

• 1º Workshop SOSVALOR  e 

Workshop de capacitação 

projeto +AGRO 

  (7 Dezembro) 

4#  Project promotion       

Entre 26 e 28 do passado mês de Setembro, 

teve lugar em Lisboa a 2
nd

 Conference on 

Food Bioactives & Health (http://www.itqb.unl.pt/

fbhc2018). Foi com a apresentação do poster 

“Antioxidant and cytotoxic effects 

of Salicornia ramosissima extracts in cancer 

cells”   que a equipa de investigação do 

projeto SoSValor arrecadou mais um prémio 

de melhor comunicação. 

Best poster presentation award  

Antioxidant and cytotoxic effects 

of Salicornia ramosissima extracts in 

cancer cells 

Dias JR, Barroca MJ, Moreira da Silva A   

Participação no Chempor 2018 

http://www.itqb.unl.pt/fbhc2018
http://www.itqb.unl.pt/fbhc2018
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A inscrição embora gratuita, é obrigatória e receberá um diploma de participação.      

Não deixem de participar! Para isso basta aceder ao site do projeto http://

sosvalor.com ou diretamente no link https://docs.google.com/forms/d/

e/1FAIpQLSd1vXcWaELbwbFwA3Ps7U89w4gwtyuUI7bABxR9Oc3cxkLRbg/viewform?usp=pp_url.  

Novembro, 2018 

O O primeiro workshop do projeto SoSValor vai realizer-se já no próximo 

dia 7 de dezembro.  Serão apresentados os principais trabalhos 

desenvolvidos e os resultados alcançados em termos de soluções 

sustentáveis para a indústria, utilizando uma abordagem holística da 

valorização de resíduos industriais e recursos naturais de origem vegetal, 

promovendo a economia circular.  

4#  Project promotion       

1º Workshop SoSValor – 7 Dezembro 2018 

ESAC | IPC - Auditório H1 

Programa 

14:00  Maximização do rendimento de extração de polpa de medronho assistida por enzi-
mas. Ivo Rodrigues, S Figueiredo, M Henriques  

14:15 Valorization of Salicornia ramosissima halophyte plant: cookies new formulation 
and other biological studies. Mª João Barroca, A Moreira da Silva, J Noronha, S Santos, M 
Clemente, J Dias, L Simões, S Tir  

14:30 Obtenção de pigmentos naturais a partir da Phytolacca americana e sua valorização 
na indústria têxtil. VM Serrano, MN Coelho Pinheiro, AC Veloso, MJ Moreira, LM Castro  

14:45 Medicinal and aromatic plants (MAP) as potential antibiotics to control fire blight. 
Teresa Costa, João Pedro Luz, Conceição Amaro, Susana Dias, Fernanda Ferreira, Paula Cas-
tro, Cristina Galhano  

15:00 Aplicação de óleos essenciais e extratos de plantas no controlo de microrganismos 
patogénicos e de alteração, isolados de alimentos e superfícies. Rita Abreu, Fernanda Del-
gado, Helena Martins, Manuela Goulão, Cristina Santos Pintado  

15:15 Valorização de resíduos da indústria corticeira em aplicações têxteis. D V Ferreira, 
Maria N Coelho Pinheiro, Ana C Veloso, Maria J Moreira, Luis M Castro  

15:30 Utilização de extrato de Thymus mastichina L. como agente natural contra microrga-
nismos de alteração de queijo. Susana Dias, J Faustino, A Gomes, F Ferreira F, M Henriques  

15:45 COFFEE BREAK  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16:00 Apresentação das ferramentas desenvolvidas no âmbito do projeto +Agro. Gestão 
de riscos para a saúde e segurança no trabalho. Gestão organizacional (vendas, clientes, 
compras, stock, produção). João Gândara 

http://sosvalor.com
http://sosvalor.com
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd1vXcWaELbwbFwA3Ps7U89w4gwtyuUI7bABxR9Oc3cxkLRbg/viewform?usp=pp_url
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd1vXcWaELbwbFwA3Ps7U89w4gwtyuUI7bABxR9Oc3cxkLRbg/viewform?usp=pp_url

