
 

 

 

Designação do projeto |CynaraTeC - Transferência de TeCnologia para 
Valorização do Cardo 

 
Código do projeto |ALT20-03-0246-FEDER-000067 

 
Objetivo principal |Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico e 
a inovação 

 
Região de intervenção |Alentejo 

 
Entidade beneficiária | CEBAL - Centro de Biotecnologia Agrícola e Agro-
Alimentar do Alentejo (Líder); Universidade de Évora e Instituto Politécnico 
de Beja 
 
 
Data da aprovação |16-07-2020 

 

Data de início |01-09-2020 

 
Data de conclusão |31-05-2023 

 
Custo total elegível |257.211,02 EUR / 59.224,99 EUR (IPBeja) 

 
Apoio financeiro da União Europeia |FEDER - 218.629,37 EUR / 50.341,24 EUR 
(IPBeja) 

 
Apoio financeiro público nacional/regional |22.651,00 EUR 
 
 
Objetivos, atividades e resultados esperados 

 Objetivos: transferência de conhecimento científico e tecnológico existente entre as entidades 

beneficiárias (CEBAL, IPBeja e UÉvora), com um especial enfoque para a folha e para a flor, numa 

perspetiva de aporte de inovação tecnológica. Potenciar os resultados de I&D na resolução de 

problemas concretos, fomentando o conhecimento e a endogeneização tecnológica do território, de 

forma a conduzir a um aumento de valias económicas associadas à produção do cardo, que 



 

subsequentemente se traduzam no maximizar da economia nacional e regional, com enfoque 

multissectorial, nomeadamente no sector primário (produção agrícola), industria agroalimentar 

(lacticínios e ingredientes alimentares), cosmética e farmacêutica. 

 Atividades:  

1- Ações de disseminação e difusão de novos conhecimentos e tecnologias 

1.1. Roadshow Tecnológico para a valorização integrada do cardo: uma abordagem combinada para a 

criação de mais valor na produção do cardo (0-24 meses) 

1.2. Brokerage tecnológico: iniciativas de interação e transferência de conhecimento 

visando a valorização económica do cardo (0-24 meses) 

1.3. Criação de Portal temático CynaraTeC (3-24meses) 

2. – Ações de validação de dois protótipos para a valorização da flor e folha do cardo 

(6-24 meses) 

2.1 Validação do protótipo para valorização da flor 

2.2 Validação do protótipo para extração e purificação de ingredientes alimentares e/ou nutracêuticos 

3. – Ações de inovação e demonstração/interação tecnológica (6-24 meses) 

3.1 Ações de interação/experimentação do potencial tecnológico do cardo 

3.2 Ações de interação/experimentação do perfil tecnológico da flor do cardo 

3.3 Ações de interação/experimentação do perfil tecnológico da folha do cardo 

3.4 Seminários/workshops de transferência do potencial tecnológico do cardo multisectorialmente 

 Resultados: o projecto CynaraTeC visa o reforço da competitividade empresarial, especialmente nos 

sectores da indústria alimentar e farmacêutica, por via do desenvolvimento de ligações e sinergias 

com unidades de I&D, com transferência de conhecimento e tecnologia como ferramentas para 

promoção da inovação empresarial, valorizando também a dimensão territorial agrícola, com 

potenciação de cadeias de valor complementares, associadas a novas competências tecnológicas, 

ligadas à produção do cardo. 


