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Projecto S4Agro quer promover
sustentabilidade e inovação nas PME
agroindustriais

HOME  NOTÍCIAS  PROJECTO S4AGRO QUER PROMOVER SUSTENTABILIDADE E
INOVAÇÃO NAS PME AGROINDUSTRIAIS

O projecto “S4Agro – Soluções Sustentáveis para o Sector Agroindustrial” teve
início hoje, 24 de Abril, através de uma reunião virtual entre as sete instituições
de ensino superior e uma associação agroindustrial que o compõem. O objectivo
principal da iniciativa é «a qualificação de pequenas e médias empresas (PME)
do sector agroindustrial para a adopção de soluções inovadoras e sustentáveis,
que permitam aumentar a sua produtividade, eficácia e eficiência ao nível da
indústria 4.0 e economia circular».

Liderado pela Universidade da Beira Interior (UBI), o S4Agro inclui o MED –
Instituto Mediterrâneo para a Agricultura, Ambiente e Desenvolvimento) da
Universidade de Évora, o Instituto Politécnico de Coimbra (IPC), o Instituto
Politécnico da Guarda (IPG), o Instituto Politécnico de Leiria (IPL), o Instituto
Politécnico de Viana do Castelo (IPVC) e a Associação do Cluster
Agroindustrial do Centro (InovCluster). Esta iniciativa, que vai ficar sedeada no
Centre for Mechanical and Aerospace Science and Technologies (C-MAST), da
UBI, dispõe de um financiamento superior a um milhão de euros, no âmbito do
Compete 2020.
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Em comunicado, explica-se que o S4Agro pretende «promover a
Sustentabilidade ambiental, a Salvaguarda de recursos, a Segurança de processos
e a Sustentabilidade económica das empresas do sector agroindustrial». Em
concreto, «ao longo do projecto, as empresas vão ser apoiadas ao nível de boas
práticas, na escolha e utilização de embalagens primárias e secundárias mais
ecológicas e sustentáveis», e que também vai ser analisada a cibersegurança das
empresas.

Outra vertente, ligada a questões associadas à economia circular, consistirá na
identificação dos «factores críticos associados à redução e valorização de
desperdícios com vista à melhoria da eficiência produtiva e redução dos impactes
ambientais». O S4Agro irá ainda «divulgar e facilitar, às empresas, o acesso a
processos de capacitação para a introdução de inovação nas várias áreas de
desenvolvimento do projecto».
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