
 

 

Designação do projeto |PIPA: Eco inovação na Indústria Alimentar - Produtos 
Inovadores e Proteção Ambiental 
 
Código do projeto |ALT20-03-0246-FEDER-000050 

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

 
Região de intervenção | Alentejo 

 
Entidade beneficiária | Instituto Politécnico de Beja 
 
 
Data da aprovação |08-07-2020 

 

Data de início |01-10-2020 

 
Data de conclusão |31-03-2023 

 
Custo total elegível |217.506,74 EUR 

 
Apoio financeiro da União Europeia |FEDER – 184.880,73 EUR 

 
Apoio financeiro público nacional/regional |32.626,01 EUR 
 
 
Objetivos, atividades e resultados esperados 

 Objetivos:  

Transferência de conhecimento científico e tecnológico produzido no IPBeja para a fileira alargada do setor 

agroalimentar em áreas de inovação prioritárias para a União Europeia, nomeadamente: “responsabilidade 

ambiental” com um processo inovador de tratamento de águas residuais de indústria agroalimentar; 

“intolerâncias e alergias alimentares e alimentação saudável” com um produto inovador de panificação (pão 

com elevado teor em amido resistente (AR)) adaptado aos novos padrões de consumo humano. 



 

 Atividades: 

Atividades de demonstração de desenvolvimento tecnológico gerado no IPBeja em duas áreas técnicas de 

especialização:  Pão com elevado teor em amido resistente (AR) - 1) Produto inovador e Sistema de 

tratamento de águas residuais da indústria agroalimentar– 2) Processo Inovador e duas áreas transversais de 

comunicação e de gestão do projeto de forma a desenvolver um projeto integrado e eficaz ao nível da 

transferência efetiva de conhecimento e tecnologia para a fileira agroalimentar. 

 Resultados: 

Número de novos acordos de cooperação / parceria celebrados entre ao IPBeja e empresas - 10 acordos (5 

por área de intervenção).  

Número de ações de disseminação realizadas no decorrer do projeto - 23 ações presenciais (10 workshops de 

disseminação/degustação (patente pão) + 6 workshops de disseminação/demonstração (patente resíduos) + 

3 feiras nacionais (presença com stand) + 1 seminário lançamento + 1 seminário disseminação de resultados. 

Número de participantes nas ações de disseminação realizadas no decorrer do projeto - 260 participantes (10 

participantes * 16 workshops+50 participantes por seminário* 2 seminários). 


