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Responsável 

Equipa 

Breve descrição 

FOOD I&DT 2013 

Potencial de aplicação comercial 

Grau de inovação 

Escola Superior de Hotelaria e Turismo do Estoril 

Ferramenta tecnológica de apoio ao cálculo nutricional que inclui: 

•  Disponha de uma tabela de composição dos alimentos atualizada; 

•  Realização de cálculo nutricional de receitas; 

•  Construção listas de compras com base em receitas; 

•  Realização de cálculo de necessidades energéticas para diferentes grupos de 
indivíduos. 

A aplicação desenvolvida para os sistemas Windows e MAC OSX. 

Cláudia Viegas 

@Nutrition Information Software 

Tendo em consideração as crescentes preocupações com a alimentação e 
nutrição, bem como a legislação atualmente em vigor, nomeadamente o 
Regulamento 1169/2011 do Parlamento europeu e do Conselho de 25 de 
Outubro de 2011 relativo à prestação de informação aos consumidores sobre os 
géneros alimentícios, o @NIS, apesar de poder ser utilizado por diferentes tipos 
de profissionais, foi desenvolvido a pensar nos profissionais da restauração e 
catering, com o objectivo de disponibilizar uma ferramenta que permita de 
forma simples realizar cálculo nutricional de ementas, pratos e menus e desta 
forma disponibilizar informação nutricional ao público em geral, numa área 
onde este tipo de informação é ainda escasso. 

 

O @NIS é uma aplicação desenvolvida em português que integra a tabela de 
composição dos alimentos portugueses, que permite realizar um conjunto 
alargado de cálculos nutricionais com grande simplicidade, rapidez e 
versatilidade, possibilitando ainda a estimativa das necessidades nutricionais e 
ainda realizar o cálculo de receitas e elaboração de listas de compras. Esta 
aplicação destaca-se também por ser muito intuitiva e fácil de usar, podendo 
ser utilizada por profissionais da restauração, de nutrição e dietética, ou para 
uso pessoal. 

O @NIS  está capacitado de um elevado nível de personalização, e o seu 
software de base proporciona uma grande facilidade de desenvolvimento e 
integração de módulos adicionais. 
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Responsável 

Equipa 

Breve descrição 

FOOD I&DT 2013 

Potencial de aplicação comercial 

Grau de inovação 

FF - Universidade do Porto 

As novas abordagens propostas baseiam-se em métodos moleculares (ADN) 
para a deteção e quantificação de níveis vestigiais de alimentos potencialmente 
alergénicos, como são exemplos os casos da soja e dos frutos de casca rija 
(amêndoa, avelã, noz, entre outros). As metodologias de ADN têm como base a 
reação em cadeia da polimerase (PCR), nomeadamente PCR em tempo real, 
que preenche os requisitos de sensibilidade e especificidade elevadas, com 
possibilidade de quantificação e aplicação a matrizes alimentares complexas e 
muito processadas. Comparando com as técnicas correntes (kits imunológicos), 
os sistemas propostos apresentam menor risco de falsos positivos e 
aplicabilidade generalizada a alimentos crus e processados. 

Isabel Mafra 

Beatriz Oliveira 

Joana Costa 

AlergenControl - Novas abordagens para o controlo 
de alergénios alimentares 

A aplicação destas técnicas baseadas na PCR exige algum equipamento 
específico bem como pessoal especializado para a execução das análises 
propostas, pelo que o nosso laboratório disponibiliza serviços de consultadoria 
e de análise na área dos Alergénios Alimentares. Os serviços destinam-se a 
empresas tais como laboratórios de análises e indústrias alimentares com 
interesse em detetar/quantificar alergénios alimentares, incluindo a 
verificação/confirmação de eventuais contaminações cruzadas nas linhas de 
produção. 

No nosso laboratório duas metodologias baseadas na PCR em tempo real foram 
desenvolvidas e validadas para a deteção de soja e frutos de casca rija 
(amêndoa e avelã). Uma das técnicas baseia-se no uso de PCR em tempo real 
com análise por High Resolution Melting (HRM) que permite quantificações 
relativas baixas (= 50 mg/kg) e a diferenciação de espécies geneticamente 
próximas. O segundo sistema consiste na junção de duas técnicas de PCR 
(single-tube nested real-time PCR), permitindo quantificação e deteção até 
cerca de 1-4 cópias de ADN. Ambas as metodologias foram já aplicadas com 
sucesso a amostras reais mercado tais como: chocolates, biscoitos, cerais de 
pequeno-almoço, barras de cereais, bolachas, bolos, entre outros. 
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Responsável 

Equipa 

Breve descrição 

FOOD I&DT 2013 

Potencial de aplicação comercial 

Grau de Inovação 

FCNA - Universidade do Porto 

A “Alimentação Mediterrânea para todos”, baseia-se num projeto enraizado no 
nosso país vizinho, a Espanha, designado por “AMED”. 

Deste modo, este projeto nasce em Portugal pelo reconhecimento de que a 
população portuguesa está cada vez mais atenta à importância das questões 
que envolve a saúde enfatizada não só por um padrão alimentar saudável, 
como também pela promoção da Segurança Alimentar. Assim, a promoção e 
elevação da dieta mediterrânica na restauração será através de um meio de 
acreditação, resultando num esforço para a obtenção de uma oferta 
gastronómica, complementar aos seus menus, da dieta mediterrânica por um 
preço semelhante aos praticados por estes. De certeza que será um esforço 
galardoado e reconhecido! 

Mariana Oliveira 

Olívia Pinho 

Alimentação Mediterrânica para todos 

O projeto será aplicado em estabelecimento de restauração, sendo o seu 
potencial comercial o seu contributo para a Economia nacional, através: 
sobrevalorização da agricultura bem adaptada ao clima e capaz de sustentar 
populações numerosas, direcionando as atenções para a Qualidade dos 
produtos que nascem em solo português, beneficiando a economia através do 
aumento do seu consumo, turismo e saúde pública; promoção da 
Sustentabilidade Alimentar e Segurança Alimentar pressupondo um 
fornecimento adequado dos alimentos, bem como melhores condições de 
acesso devido a maior produção local; e, reconhecimento do padrão alimentar 
mediterrânico como protetor do Ambiente e da Saúde, principalmente, na 
prevenção. 

De fato, à primeira vista ou com um olhar desatento, podemos pensar que é 
uma cópia do referido projeto “AMED”. Mas não. O seu grau de inovação reside 
nos pequenos pormenores, como a subtileza da planificação dos seus primeiros 
passos: implementar o projeto no Turismo do Douro (difundindo 
progressivamente a nível nacional), onde um dos principais ingredientes desta 
dieta recebe todo o foco da ribalta: o vinho. Aí está uma forma de reacender o 
fulgor do Mediterrâneo que há muito parece estar extinto dos costumes 
portugueses. Outro pequeno/grande pormenor é sublinhar a importância do 
convívio à mesa, e encontrar formas, junto dos estabelecimentos acreditados, 
de promover estes momentos que irão ficar decerto na memória. 
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Responsável 

Equipa 

Breve descrição 

FOOD I&DT 2013 

Potencial de aplicação comercial 

Grau de inovação 

Universidade de Aveiro 

A tecnologia de micro-ondas, quando aplicada em ambientes aquosos fechados, 
permite obter pressões e temperaturas elevadas. A sua utilização em 
subprodutos da indústria agro-alimentar permite obter fibras solúveis em água 
com potencial aplicação como fibra dietética com propriedades antioxidantes. A 
presente tecnologia propõe a aplicação de um forno de micro-ondas em 
contínuo em que o subproduto agro-industrial, que contém entre 60 a 80% de 
água, possa ser introduzido por um tubo em serpentina, que é irradiado na 
parte central até atingir a temperatura desejada. A pressão exercida no interior 
será suportada pelo material que flui desde a entrada até à saída se o percurso 
for suficientemente grande para suportar a pressão desejada. 

Manuel António Coimbra 

Cláudia P. Passos 

 

Aplicação da tecnologia de micro-ondas em contínuo a subprodutos 
ricos em fibras resultantes da industrial agro-alimentar 

(bolachas, iogurtes e pão) A implementação desta tecnologia terá que envolver 
empresas produtoras de resíduos agro-alimentares, empresas potenciais 
utilizadoras dos subprodutos produzidos e empresas que possam colaborar na 
conceção e industrialização do protótipo. Para as empresas produtoras de 
resíduos, existe já o contato com as empresas Super 2000 e Unicer – Bebidas, 
SA, que têm fornecido os subprodutos do café e da dreche cervejeira. Ainda 
para o fornecimento de outros resíduos da industrial agro-alimentar, há a 
possibilidade de envolver as seguintes empresas, algumas delas já contactadas: 
N/Vending, Nutre - Indústrias Alimentares, SA; Indumape -Industrialização de 
Fruta, SA; BioFun - Produtos  Biológicos do Fundão, Lda; Derovo Group; APOMA 
- Associação de Produtores de Ovos Moles de Aveiro; KiwiCoop - Cooperativa 
Frutícula da Bairrada, C.R.L. Espera-se que esta lista seja aumentada com o 
contacto com outras empresas que possuam subprodutos agro-alimentares. No 
caso das empresas potenciais utilizadoras dos subprodutos foram identificadas 
as seguintes empresas, algumas delas já contactadas: Ovargado, SA; Acembex - 
Comércio e Serviços Lda do Grupo RAR; J.C. Coimbra SA e Unicer – Bebidas, SA. 
No entanto, o número de empresas produtoras de produtos de alimentação 
diária que podem vir a ser incluídas é vasto. Quanto às empresas colaboradoras 
na industrialização do protótipo, existe o contato com o diretor de Produção e 
de Inovação da TEKA, em Ílhavo, que será um parceiro determinante na 
conceção e produção deste equipamento. 

 

A extração de fibras recorre a processos sequenciais de solubilização com 
soluções alcalinas fortes, necessitando de uma grande quantidade de ácidos 
para a neutralização. Com o uso da extração por micro-ondas, é só necessária a 
utilização de água, permitindo obter extratos de grau alimentar a partir de 
subprodutos da indústria agro-alimentar se mantidos em condições de 
conservação adequadas. A principal limitação para a aplicação industrial desta 
tecnologia é a falta de equipamentos em contínuo. Na Universidade de Aveiro 
encontra-se em desenvolvimento um protótipo que permita extrair em 
contínuo os polissacarídeos não celulósicos componentes de subprodutos agro-
alimentares e que possam ter aplicação como fibras alimentares. 
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Equipa 

Breve descrição 

FOOD I&DT 2013 

Potencial de aplicação comercial 

Grau de inovação 

INOV´LINEA, TAGUSVALLEY 

 

O aquecimento óhmico, também designado por aquecimento por efeito de 
joule, é um processo que, por aplicação corrente eléctrica no alimento, 
promove o aquecimento do produto. Com este processo é possível que num 
alimento com duas fases, (sólida e líquida, por exemplo), a taxa de geração de 
calor em ambas seja similar, o que permite eliminar o sobreaquecimento de 
uma delas. 

Joana Grácio 

Alexandra Mendes 

Marco Alves 

Aplicação de tratamento térmico de alimentos através de 
gerador óhmico - Aquecimento Óhmico 

Tecnologia de pasteurização inovadora, promove o aumento de vida útil dos 
produtos através de uma aquecimento rápido e uniforme levando à 
manutenção das características organolépticas e nutricionais dos produtos. 

 

Este processo para sopas, purés, polpas, sumos e pastas, entre outros, 
apresenta várias vantagens em relação às tecnologias de pasteurização 
convencionais, tais como, um aquecimento rápido e uniforme (sendo possível o 
aquecimento da fase líquida e sólida à mesma velocidade, minimizando a perda 
de qualidade do produto); não necessita de superfícies para transferência de 
calor; ideal para alimentos sensíveis ao stress térmico; controlo bastante 
simples e com custos de manutenção reduzidos; possibilidade de aumentos de 
eficiências energéticas; entre outras. 
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Responsável 

Equipa 

Breve descrição 

FOOD I&DT 2013 

Aplicação 

FCT - Universidade Nova de Lisboa 

Esta tecnologia actua na valorização de uma vasta gama de resíduos agro-

industriais através da produção de compostos de alto valor acrescentado com 

elevada aplicabilidade nas indústrias alimentar, cosmética e farmacêutica. Esta 

variedade de aplicações deve-se ao facto da BioADD ser uma tecnologia 

bastante versátil que se adapta a qualquer tipo de resíduo agro-industrial. A 

BioADD é dirigida a todos os produtores agro-industriais cujas indústrias 

produzam grandes volumes de resíduos, os quais não são aproveitados ou são 

apenas dirigidos para aplicações finais de baixo valor económico.   

A aplicação final é seleccionada tendo em conta o potencial do resíduo em 

causa obtendo-se vários produtos, tais como biopolímeros, biocarotenos, 

bioetanol, etc. A utilização de solventes verdes e de baixo custo assim como a 

sua reutilização, torna esta tecnologia limpa, sustentável, inovadora e não 

poluente apresentando-se como uma forte alternativa aos métodos 

actualmente utilizados para a valorização 

Alexandre Paiva 

 

Ana Rita Rodrigues 

BioADD – Valorização de resíduos agro-industriais 

A BioADD representa uma oportunidade dirigida a produtores de grandes 

massas de resíduos agro-industriais cuja valorização seja praticamente nula 

e/ou cujo destino final represente custos operativos (tratamento, transporte, 

etc.) para aplicações finais pouco rentáveis. Tendo em conta a possível 

utilização de uma vasta gama de resíduos, esta tecnologia permite a obtenção 

de uma grande variedade de produtos de alto valor acrescentado, cuja 

aplicação final é dirigida para a opção mais rentável, gerando valor e 

diminuindo custos operacionais. O objectivo passa pela procura de parceiros e 

novas oportunidades de mercado cuja aplicação desta tecnologia seja favorável 

resultando numa parceria entre a indústria que pretende a valorização do seu 

processo e os utilizadores associados a esta tecnologia. Após um estudo 

pormenorizado do potencial do resíduo em causa, o destino final do resíduo é 

discutido e aprovado e a sua viabilidade será testada em laboratório. 
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Equipa 
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FOOD I&DT 2013 

Potencial de aplicação comercial 

Grau de inovação 

ESTG - Instituto Politécnico de Viana do Castelo | ESB - Universidade Católica Porto | 

 FCF - Universidade S. Paulo  

A bioconservação de alimentos, através da adição de substâncias naturais, 
como as bacteriocinas produzidas por bactérias ácido-lácticas, apresenta-se 
como uma alternativa interessante para aumentar o tempo de prateleira, 
garantir a segurança microbiológica, reduzir o uso de aditivos sintéticos, 
mantendo as características sensoriais e nutricionais dos produtos perecíveis. 
As bactérias ácido-lácticas fazem parte da flora microbiana típica dos enchidos 
curados/fumados, quer pela presença natural quer pela sua adição como 
culturas de arranque. O poder das bactérias ácido-lácticas é conseguido em 
grande medida pelo efeito antagonista que apresentam, ao gerarem 
substâncias antimicrobianas. 

Manuela Vaz Velho (IPVC) 

Joana Silva (ESB-UCP) 

Lúcia Noronha (ESB-UCP) 

Paula Teixeira (ESB-UCP) 

Rita Pinheiro (IPVC) 

Samuel Jácome (IPVC) 

Susana Fonseca (IPVC) 

Svetoslav Dimitrov Todorov 
(Fac. Ciências Farmacêuticas -
Univ. S.Paulo) 

Bioconservação de Enchidos Tradicionais 

Este produto pretende oferecer ao consumidor um produto tradicional, mais 
natural, sem recurso ao uso de aditivos químicos, mantendo as suas 
propriedades organoléticas originais. Pretende-se comercializar este produto 
em grandes superfícies. As empresas que já processam enchidos podem ter 
potencial interesse neste tipo de produto. 

Nas últimas décadas tem surgido uma forte procura de produtos naturais e os 
produtos tradicionais, sem aditivos químicos, têm vindo a adquirir maior 
interesse e atractividade para os consumidores. Os novos processos de fabrico 
e a constante procura por produtos minimamente processados obriga ao 
desenvolvimento de novas estratégias para prolongar a vida útil dos alimentos. 
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Responsável 

Equipa 

Breve descrição 

FOOD I&DT 2013 

Potencial de aplicação comercial 

Grau de inovação 

Escola Superior de Biotecnologia | Católica Porto 

Enriquecimento nutricional em diferentes componentes (ex: ferro, zinco, 
vitamina A) de alimentos vegetais (ex: cereais, leguminosas) através de 
tecnologias de engenharia genética. A tecnologia testada em laboratório foi 
aplicada em diferentes produtos nacionais e em produtos característicos de 
regiões aonde estão identificadas necessidades nutricionais estruturais com 
implicações na saúde e qualidade de vida das populações. 

Marta Vasconcelos (ESB-UCP) 

 

Biofortificação alimentar 

Valorização nutricional de alimentos que potencia reconhecimento e valor 
comercial e económico, relevante para soluções de produção agro-alimentar 
em contexto de necessidades de nutrientes específicos. Aplicações que podem 
ser especialmente valorizadas em regiões aonde estão identificadas 
necessidades nutricionais estruturais ou problemas de saúde decorrentes. 

 

Enriquecimento nutricional através de tecnologias de engenharia genética 
aplicadas em espécies vegetais.  
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Responsável 

Equipa 

Breve descrição 

FOOD I&DT 2013 

Potencial de aplicação comercial 

Grau de inovação 

Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro e  Universidade do Minho 

 

 
A acidez volátil confere ao vinho um sabor a azedo e um aroma a vinagre, o que 
o torna impróprio para consumo. Neste contexto, a remoção de ácido acético 
de vinhos é uma questão importante para a indústria enológica. A imobilização 
de células em esferas tem a vantagem de possibilitar a utilização contínua de 
células e de promover a protecção das células imobilizadas em relação às 
substâncias inibidoras do meio. Tal é o caso da imobilização em esferas de 
alginato-quitosano de células de S. cerevisiae capaz de reduzir a acidez volátil 
de vinhos com teores de etanol superiores a 10% e baixo pH. Com a aplicação 
desta tecnologia conseguimos recuperar vinhos azedos criando condições 
organolépticas que permitem a sua comercialização. 

Alice Vilela (UTAD) 

 

Dorit Schuller (UMinho) 

Arlete Mende-Faia (UTAD) 

Manuela Côrte-Real (UMinho) 

Bio-redução da acidez volátil de vinhos 

Produção, venda  e utilização de estirpes de S. cerevisiae imobilizadas em 
esferas de alginato-quitosano para redução da acidez volátil de vinhos. 
 

Empresas produtoras e engarrafadoras de vinho têm interesse na tecnologia 
para correcção de vinhos com acidez volátil elevada. Empresas de produtos e 
serviços enológicos têm interesse na produção e comercialização da levedura 
imobilizada. 

Relativamente às tecnologias existentes no mercado para redução da acidez 
volátil (loteamento dos vinhos; a osmose reversa (OR) e a nanofiltração) esta 
tecnologia é biológica recorrendo a microrganismos vínicos, tem um custo 
inferior às actuais e não necessita de equipamento sofisticado. Foi efectuado 
um pedido de patente (n. 105 420). 
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Responsável 

Equipa 

Breve descrição 

FOOD I&DT 2013 

Potencial de aplicação comercial 

Grau de inovação 

Instituto Politécnico de Bragança e Bísaro Salsicharia Tradicional 

Transformação e processamento de carnes de ovino e caprino, de carcaças de 
animais fora de marcas de qualidade DOP e IGP. As pernas são submetidas a um 
processo de salga e secagem, para serem consumidas como um produto seco 
com um "flavour" típico de produto curado. As restantes peças das carcaças, 
são desossadas, limpas de nervos e tendões, picadas, misturadas com barriga 
de porco da raça Bísara, condimentadas e cozinhadas, por forma a serem 
consumidas como uma pasta de barrar. 

Alfredo Teixeira (ESA-IPB) 

 

Alfredo Teixeira (ESA-IPB) 

Alexandrina Fernandes (Bísaro 
Salsicharia Tradicional) 

Alberto  Fernandes (Bísaro 
Salsicharia Tradicional) 

Sandra Rodrigues (ESA-IPB) 

Etelvina Pereira (ESA-IPB) 

 

BIVOVICAP- Pernas curadas e "paté"  
de carnes de ovino e caprino 

Empresas do ramo de carnes, salsicharias, lojas de produtos cárneos em 
mercados étnicos do tipo "Halal" e "Kosher" 

Trata-se de um projecto PROTEC,SI I&DT-Projectos em Co-Promoção, a ser 
desenvolvido em parceria entre a Escola Superior Agraria do Instituto 
Politécnico de Bragança e a empresa Bísaro-Salsicharia. O objectivo é a 
obtenção de dois novos produtos cárneos de origem ovina e caprina, com 
aplicação  de tecnologias de cura não habituais a este tipo de carnes, com 
destino a mercados tão diversificados como o de produtos "Halal" e "Kosher", 
para além dos mercados tradicionais de consumo de produtos curados. 
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Responsável 

Equipa 

Breve descrição 

FOOD I&DT 2013 

Potencial de aplicação comercial 

Grau de inovação 

Escola Superior de Biotecnologia | Católica Porto 

Encapsulamento em ciclodextrinas de extractos aquosos e óleos essenciais, 
extraídos de plantas aromáticas, nomeadamente Pterospartum tridentatum 
(carqueja) e Ocimum minimum (manjerico). 

Aplicação dos encapsulados a produtos lácteos (queijo fresco, queijo de barrar e 
manteiga), a produtos cárneos, com o objectivo de, para além de proporcionar 
novos "flavours", incrementar as funcionalidades antioxidante, antifúngica e 
antimicrobiana. 

Manuela Pintado (ESB-UCP) 

Aida Silva (IPC-ESA Coimbra) 
Sandra Santos (IPC-ESA Coimbra) 

Capsaroma - Revestimentos comestíveis encapsulando extractos 
vegetais para múltiplas aplicações 

Terá aplicação na Indústria alimentar, Empresas de embalagem, Indústria 
farmacêutica, Indústria cosmética e perfumaria. 

Aplicação dos encapsulados a produtos lácteo e produtos cárneos, 
incrementando a  funcionalidade antioxidante, antifúngica, antimicrobiana. 
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FOOD I&DT 2013 
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Grau de Inovação 

ESA - Instituto Politécnico de Santarém 

A coleção de tomateiro (Lycopersicon esculentum Miller) do Banco Português 
de Germoplasma Vegetal (BPGV), do Instituto Nacional de Recursos Biológicos 
(INRB), reúne várias dezenas de acessos, parte dos quais atualmente em 
caracterização. Este trabalho apresenta resultados preliminares de cor e textura 
de alguns acessos de tomateiro do BPGV (2011-2012), desenvolve modelos de 
qualidade decorrentes da caracterização física (cor) e reológica (textura) dos 
acessos, para estabelecer possíveis Indicadores de Qualidade e ligações com a 
análise química e nutricional, com particular incidência para correlações textura 
versus cor e cor versus teor de licopeno em acessos de tomate em fresco e 
refrigerado. 

Maria Gabriela Basto de Lima 

Cristina Maria Laranjeira 

Helena Isabel Santos Lucas 

Maria de Fátima Quedas 

Maria Antonieta Santana 

Isabel Maria Torgal Santos 

Maria da Conceição Tovar Faro 

Caracterização física, e reológica de acessos 
de tomateiro do BPGV 

Os atributos importantes na qualidade interna do tomate para retalhistas e 
consumidores, são: textura, cor que está relacionada com a aparência, teor de 
açúcares, acidez, pH, sabor e suculência5. Após a colheita, o tomate apresenta-
se como um fruto altamente perecível, ocorrendo perdas de qualidade dos 
frutos causadas, devido a condições incorretas de armazenamento. Diversos 
autores afirmam que a ausência de tratamentos pós-colheita, contribuem em 
grande parte, para a degradação das características físicas e químicas do 
tomate, como a diminuição da resistência ao manuseamento e de sólidos 
solúveis. São fatores de extrema importância no consumo “in natura” como no 
processamento. Daí a necessidade de ferramentas de controlo de qualidade no 
processo de selecção de genótipos nos programas de melhoramento genético 
do tomateiro. 

Nas características relevantes das espécies do género Lycopersicon, destacam-
se a cor, a textura, ºBrix, pH e o teor de licopeno dos frutos, que podem definir 
a qualidade dos mesmos. Daí a determinação destes parâmetros em 24 
acessos, 1 testemunha e 1 variedade local de tomateiro, com a finalidade, de 
estudar a conservação pós-colheita de tomate refrigerado e investigar a 
existência de possíveis correlações entre os parâmetros referidos acima. Estas 
correlações poderão permitir o estabelecimento de um método mais expedito, 
servindo como uma ferramenta no processo de selecção de genótipos nos 
programas de melhoramento genético do tomateiro (Carvalho, et al., 2005). 
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Grau de Inovação 

ESA - Instituto Politécnico de Bragança 

A irradiação de alimentos é um processo industrial utilizado para diversos fins: 
esterilização, desinfestação ou para aumentar o tempo de prateleira dos 
produtos. Na castanha este processo surgiu como uma necessidade após a 
proibição (Março de 2010) da utilização de brometo de metilo na fumigação 
pós-colheita para eliminação dos insectos nas castanhas destinadas à 
exportação.  

Os efeitos da irradiação nos parâmetros físico-químicos e biológicos da castanha 
foram publicados em actas de conferências e revistas científicas internacionais 
(Food and Chemical Toxicology; Radiation Physics and Chemistry; Food 
Chemistry; Journal of Agricultural and Food Chemistry; Food and Bioprocess 
Technology; Postharvest Biology and Technology). 

Albino Bento 

Amílcar António 

Elsa Ramalhosa 

Isabel Ferreira 

Márcio Carocho 

Conservação de castanha por irradiação 

Empresas Agro-alimentares da castanha e de outros produtos alimentares.  

 

Produção nacional anual de castanha, 30 000 ton; Preço médio no produtor, 1 
€/kg Exportação 10 000 ton; Facturação 13 milhões de Euros.  

 

Trás-os-Montes é responsável por 85% destes valores. 

Tratamento pós-colheita na exportação (normas fitossanitárias):  

- Fumigação química com brometo de metilo (produto prejudicial para a saúde 
humana e para o ambiente, proibido na UE desde Março de 2010).  

- Actualmente, tratamento com águas quentes. 

Alternativa Tecnológica Proposta : 

- Tratamento por irradiação (radiação gama ou feixe de electrões). 

- Implementação de um sistema industrial de tratamento de alimentos;  

- Transferência de tecnologia de um centro de I&D para a indústria. 
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Escola Superior de Biotecnologia | Católica Porto 

 

A existência de uma cultura contendo estirpes de enterococcus isoladas de 
queijo tradicional de ovelha, com propriedades GRAS e probióticas confirmadas 
e com capacidade de fermentação em escala industria e estável em forma seca 
constitui uma cultura de arranque de elevado potencial tecnológico para o 
desenvolvimento de novos queijos em particular queijos regionais com leite de 
pequenos ruminantes. As bactérias, foram validadas em humanos quanto à 
segurança e potencial probiótico.  

Manuela Pintado 

 

Lígia Pimentel 

Cultura de arranque com estirpes probióticas para aplicação em 
queijos regionais 

Cultura de arranque com estirpes probióticas com capacidade de fermentação 
estável em forma seca; Elevado potencial tecnológico para o desenvolvimento 
de novos queijos, em particular queijos regionais com leite de pequenos 
ruminantes. Demonstração de potencial a nível animal na no controlo de 
sintomatologia de doença intestinal inflamatória. 

Aplicação na obtenção de leites fermentados e queijo e com possibilidade de 
aplicação em carnes fermentadas; Valorização e inovação em produtos 
tradicionais; Diferenciação no mercado do queijo e outros produtos 
alimentares, com um bactéria isolada de fonte alimentar e com garantia de 
colonização intestinal e acidificação (estudos em humanos) com promoção 
sensorial do alimento. Elevado potencial na alimentação animal onde os 
enterecocos poderão ter menos restrições legislativas em alguns países.  
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Escola Superior de Turismo e Tecnologia do Mar - Instituto Politécnico de Leiria  

 

 
Pretende-se formular a receita de um novo produto funcional à base de 
desperdícios de pescado, introduzindo no mesmo ingredientes que estão 
associados a efeitos  anticancerígenos, que não só são responsáveis pela 
funcionalidade do produto mas também pela cor, aroma, coesão, emulsão e 
conservação. Alguns destes ingredientes, que têm uma capacidade antioxidante 
elevada, são combinados nas doses recomendadas pela investigação sobre 
dieta com possível efeito profiláctico “anti cancro”, tentando contudo tornar a 
receita agradável ao paladar. Seguidamente, pretende-se estudar a capacidade 
antioxidante do produto, bem como caracterizar a qualidade e segurança. 

Maria José Rodrigues 

 

Ana Vieira 

Rui Pedrosa 

Maria Manuel Gil Silva 

Desenvolvimento de receita antioxidante produzida 
a partir de pescado subvalorizado 

O presente produto é interessante para a indústria de processamento de 
pescado, não só devido às características funcionais inovadoras do mesmo, mas 
também devido ao baixo custo da matéria-prima já que se pretende usar na sua 
conceção pescado rejeitado.  

O "fishburguer" a desenvolver constituirá um modelo a seguir para o 
desenvolvimento de outros produtos de pescado. Comprovando-se a 
funcionalidade (ação antioxidante)  do hambúrguer de pescado, os ingredientes 
naturais com poder antioxidante e antimicrobiano poderão ser utilizados em 
numerosos produtos alimentares constituídos por pescado rejeitado , o que 
aumentará a venda de pescado rejeitado evitando-se assim a sua devolução ao 
mar. 

No sentido do aproveitamento das rejeições de pescado têm vindo a ser 
desenvolvidos novos produtos à base de pescado com aditivos sintéticos 
responsáveis pelas características emulsionantes, de coesão, cor, sabor e 
conservação desses produtos. São adicionados a estes novos produtos gorduras 
de origem animal, de forma a acentuar o sabor a carne, já que o sabor a peixe é 
indesejado. Estes alimentos tornam-se gordos e sujeitos à oxidação lipídica 
durante o armazenamento. A receita que se pretende desenvolver não contém 
adição de gorduras nem de aditivos sintéticos, prevenindo por outro lado a 
oxidação lipídica. Não se conhecem no mercado, produtos de pescado com 
elevado teor em antioxidantes naturais. 

15 



Responsável 

Equipa 

Breve descrição 

FOOD I&DT 2013 

Potencial de aplicação comercial 

Grau de Inovação 

Universidade do Minho 

A tecnologia envolve a utilização de bacteriófagos para detetar ou matar 
patogénicos alimentares que permite o desenvolvimento de 2 tipos de 
produtos. 

1) Dispositivo de rápida deteção de patogénicos alimentares: A tecnologia 
permite detetar em pouco tempo a presença de patogénicos alimentares. Tem 
vantagens em relação a tecnologias competitivas pelo facto de conseguir 
detetar células viáveis e não cultiváveis que não podem ser identificadas pelos 
métodos tradicionais de cultura. 

2) Controlo de patogénicos alimentares: a tecnologia permite o 
desenvolvimento de produtos que podem ser incorporados em alimentos ou 
embalagens para matar e impedir a proliferação de bactérias patogénicas. 

Joana AzeRedo 

Deteção e control de patogénicos alimentares 
de origem bacteriana 

Rápida detecção de patogénicos: Indústrias de processamento de alimentos de 
origem animal ou vegetal, laboratórios de análises, empresas de 
desenvolvimento de kits de diagnóstico.  

Controlo de patogénicos: Este produto pode ser incorporado na matriz de 
alimentos durante o seu processamento e apresenta elevada eficácia no 
combate a bactérias gram negativas. A aplicação deste produto tem particular 
interesse no processamento de molhos e temperos (tais como maionaise, polpa 
de tomate, mostarda, ketchup, entre outros) e de enchidos (chouriço, alheiras, 
fiambres, entre outros). 

Indústrias de processamento de alimentos de origem animal ou vegetal. 

Rápida detecção de patogénicos: Tecnologia de produção barata e estável que 
permite a deteção de patogénicos alimentares com elevada precisão e 
sensibilidade e com a capacidade única de conseguir detetar células não 
cultiváveis. 

Controlo de patogénicos: Existe já no mercado um produto aprovado com 
características semelhantes, a nisina, contudo é ineficaz no combate a bactérias 
gram negativas. A presente tecnologia apresenta elevada eficiência no combate 
a SalmonellaTiphymurium, E. coli O157:H7, Shigella, Campylobacter e P. 
aeruginosa. 
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El poder germicida de la radiación UV tipo C permite reducir la carga microbiana 

superficial de frutas y hortalizas con la ventaja de que fomenta la biosíntesis de 

antioxidantes y mejora la firmeza postcosecha. El equipo es un túnel que se 

coloca al final de la línea de manipulado, antes o después del envasado, a través 

del cual pasa el género para recibir la luz UV-C. El equipo ha sido probado en 

berenjena, pimiento, tomate, calabacín y limón, habiéndose observado en 

todos los casos reducción en la carga microbiana superficial, mohos, levaduras y 

bacterias, y en general una reducción de entorno a un 40 por ciento de las 

incidencias de podredumbres. La tecnología no tiene residuos al ser luz, y el 

mantenimiento es mínimo. 

Andrés Conesa Bueno 

Equipo de desinfección en seco mediante radiación UV-C para 
líneas de manipulado de frutas y verduras 

El equipo está listo para poder ser incorporado a la industria. Disponemos de un 

prototipo para realziar pruebas y a disposición de las empresas que lo quieran 

probar. 

A día de hoy, es elprimer equipo desarrollado para la desinfección en seco de 

frutas y hortalizas en las agorindustrias, permitiendo reducir el consumo de 

higienizantes clorados y el poder aplicar tratamientos desinfectantes en quellos 

productos que por su naturaleza no se lavan, como son las berenjenas. 
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Universidade de Aveiro 

Equipamento e processo de extração inovadores para avaliação do nível de 
contaminação biológica e química de alimentos e de embalagens. Mais eficaz, 
rápido, simples e barato que os procedimentos atuais. Os produtos a analisar 
são atravessados por um fluido sob pressão que, em poucos segundos, extrai 
microrganismos e contaminantes químicos. O fluido utilizado varia consoante a 
natureza da amostra e as características físico-químicas dos contaminantes a 
extrair. Os resultados de ensaios laboratoriais de validação confirmam a elevada 
correlação com os métodos tradicionais. O equipamento pode ser utilizado a 
nível laboratorial e/ou pode ser facilmente inserido numa linha de produção, e 
facilmente adaptado a situações específicas. 

Sílvia M. Rocha 

Adelaide Almeida (U Aveiro) 

Ângela Cunha (U Aveiro) 

Newton Gomes (U Aveiro) 

Vítor Costa (U Aveiro) 

Jorge Ferreira (U Aveiro) 

Sílvia Petronilho (U Aveiro) 

Inês Baptista (U Aveiro) 

Procópio Stein (U Aveiro) 

Ângelo Salvador (U Aveiro) 

Armindo Oliveira (Egidron) 

Extração por fluxo de contaminantes biológicos e químicos 

Esta invenção insere-se na atividade da análise, monitorização e controlo da 
presença de contaminantes biológicos e químicos em produtos sólidos, 
preferencialmente na indústria agro-alimentar e de embalagens. Este tipo de 
sistema dispensa a existência de um laboratório especializado, e permite a sua 
aplicação em pequenas e médias empresas, indo ao encontro do tecido 
empresarial português. A sua versatilidade faz com que facilmente encontre 
aplicação em diversas áreas produtivas. Estando direcionada para o controlo de 
qualidade e segurança alimentar, esta invenção constitui uma ferramenta 
valiosa para que as empresas respondam rapidamente aos crescentes graus de 
exigência regulamentar e do consumidor nos mercados nacional e 
internacional. 

Este equipamento apresenta inúmeras vantagens face às tecnologias existentes 
tais como, rapidez, eficácia, simplicidade e baixo custo. Usualmente os métodos 
de análise microbiológica são dependentes de culturas em placa, que 
necessitam de um laboratório especializado. No entanto, este equipamento, 
não necessita desse espaço nem de técnicos especializados, podendo ser 
utilizado tanto a nível laboratorial, como numa linha de produção de uma 
empresa. Integrando este novo equipamento com métodos rápidos de análise 
microbiológica (bioluminescência) e química (cromatografia), consegue-se 
reduzir o tempo de análise para alguns minutos. Este equipamento já possui um 
software integrado que automatiza e facilita a gestão do processo. 
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Escola Superior de Biotecnologia | Católica Porto 

 

Produção de extractos antioxidantes de segurelha em pó com efeito 
antioxidante demonstrado in vivo e com adicional acção antimicrobiano 
comprovado, com ausência de toxicidade confirmada e estabilidade tecnológica 
validada em particular na formulação de bebidas. 

Manuela Pintado (ESB-UCP) 

Extractos antioxidantes de segurelha em pó 

Extractos antioxidantes de segurelha em pó com efeito antioxidante 
demonstrado. Os extractos possuem ainda uma acção antimicrobiana 
comprovada o que lhes confere uma multifuncionalidade como potencial 
aditivo alimentar. Foi ainda possível caracterizar condições de estabilidade 
tecnológica, validada em laboratório. 

Aplicação em alimentos como aditivo com actividade antioxidante  com efeito 
biológico e com acção de conservação. É também possível uma aplicação em 
filmes ou revestimentos comestíveis com antimicrobiana natural associada a 
produtos de produção nacional e regional. Trata-se assim de um potencial 
Aditivo alimentar multifuncional que permite a valorização de produtos 
alimentares. 
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Escola Superior de Biotecnologia | Católica Porto 

Identificação de Extratos de elevado valor acrescentado obtidos a partir de pré 
e subprodutos de Ginjinha (caules e folhas) correspondentes a uma produção 
nacional e localizada. 

Desenvolvimento e optimização laboratorial do método e processo de extração 
que envolve extracção sólido-líquido de polifenóis de pedúnculos e folhas de 
Ginja. 

O valor acrescentado identificado nos extratos obtidos e caracterizados estão 
associados à identificação de actividade antioxidante e de actividade 
antibacteriana. Este extractos podem pois ter uma gama de aplicações 
significativa designadamente na área alimentar. 

Manuela Pintado (ESB-UCP) 

 

Extractos de elevado valor obtidos a partir de Ginjinha 

O potencial de aplicação comercial dos extractos identificados e obtidos a partir 
da Ginga como aditivos alimentares podem estender-se por uma gama alargada 
de produtos como sejam a produção de filmes comestíveis com acção 
antimicrobiana sobre vários microrganismos, à incorporação de actividade 
antioxidante e de enriquecimento em compostos polifenólicos em diferentes 
matrizes alimentares, com valor acrescido nutricional e nutraceûtico. 

Os Extractos de elevado valor obtidos a partir de Ginjinha implicam etapas de 
extracção de polifenois sólido-líquido ,a  identificação de compostos 
polifenólicos, avaliação de actividade antioxidante e antibacteriana, e as 
possíveis aplicações dos extratos, correspondem a processos inovadores 
baseados em produtos especificaente nacionais e que correspondem a uma 
patente concedida. 

A tecnologia desenvolvida pode permitir a valorização de uma produção 
nacional, contribuído para a sua rentabilidade e sustentabilidade, pela 
valorização de subprodutos de uma produção que pela origem associada, 
poderá também ter impacto socio-economico local ou regional.  
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Otimizou-se o processo de adição de antioxidantes naturais (tocoferóis e um 
mix de  tocoferóis  com extrato de rosmaninho),  aos filetes de sardinha 
congelados e avaliou-se o efeito dos mesmos no processo de oxidação lipídica 
nos filetes armazenados durante seis meses a -20 C.  

O efeito dos antioxidantes foi avaliado através do índice de peróxidos, do índice 
de ácido tiobarbitúrico (TBARS) e de análises sensoriais. Os antioxidantes 
utilizados, demonstraram inibir o processo oxidativo ao longo do tempo de 
armazenamento em relação às amostras controlo, que apresentaram avançado 
processo de oxidação. Verificou-se que o mix de  tocoferóis e extrato de 
rosmaninho promoveu um maior efeito sob a estabilidade oxidativa dos filetes. 

Rui Ganhão  

 

Rui Pedrosa 

Ana Geada  

Filetes de sardinha (Sardina pilchardus) congelados: efeito da 
suplementação de antioxidantes naturais na estabilidade oxidativa 

O projeto foi desenvolvido pelo GIRM e teve enquadramento num vale 
Inovação, realizado à empresa Profresco. O uso de antioxidantes naturais 
demonstrou ser uma solução eficaz na prevenção da oxidação lipídica e por 
essa razão a manutenção da qualidade nutricional dos filetes de sardinha. Esta 
tecnologia é uma solução pouco dispendiosa, que permitirá o aproveitamento e 
valorização de produtos da pesca. 

A utilização, pela primeira vez, dos tocoferóis em associação com extratos de 
rosmaninho, em filetes de pescado com elevado teor de gordura. O sucesso da 
aplicação resulta numa oportunidade de desenvolvimento deste novo produto, 
filete de sardinha. Sem os antioxidantes utilizados a estabilidade oxidativa e o 
tempo de prateleira deste produto era extremamente reduzido, apesar de ser 
um produto congelado. 

21 



Responsável 

Equipa 

Breve descrição 

FOOD I&DT 2013 

Potencial de aplicação comercial 

Grau de inovação 

Instituto Politécnico de Leiria 

O FisHam consiste num novo produto alimentar, um fiambre à base de pescado, 
no qual são utilizadas como matéria-prima aparas de pescada e salmão. O 
processo desenvolvido permite a obtenção de um produto estável até 10 dias 
em armazenamento refrigerado, de aspeto homogéneo e textura firme 
similares ao fiambre tradicional. Este novo produto pode ser fatiado ou cortado 
em cubos e incorporado em sandes e saladas, podendo ser uma alternativa ao 
fiambre à base produtos cárneos e introduzindo o consumo de produtos à base 
de pescado a públicos menos recetivos. O protótipo do novo produto revelou 
uma elevada aceitabilidade por parte de potenciais consumidores em testes 
sensoriais. 

Susana Silva  

Tânia Ferreira 

Luís Raimundo 

FisHam 

Empresas de transformação de pescado 

Empresas de processamento de produtos prontos a consumir 

Em Portugal, os produtos curados cozidos, como é o caso do fiambre, têm vindo 
a ser desenvolvidos a partir de diferentes tipos de carne e sofrendo algumas 
inovações. No entanto tal não se verifica no pescado, havendo uma lacuna na 
oferta de produtos à base de pescado inovadores e prontos a consumir. O 
FisHam alia a conveniência de um produto pronto a consumir aos benefícios 
associados ao consumo de pescado (elevado teor em proteína, baixo teor em 
gordura saturada e presença de ácidos gordos polinsaturados). A valorização 
tecnológica de cortes de pescado de baixo valor comercial mas com elevado 
potencial nutricional contribui para uma gestão sustentável e otimizada dos 
recursos marinhos. 
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Grau de inovação 

IBET - Instituto de Biologia Experimental e Tecnológica 

A incorporação de nanoingredientes em alimentos e bebidas tem aumentado 

significativamente nos últimos anos. No entanto, existem evidências cientificas relativas 

à toxicidade destes ingredientes à escala nano, estando por isso em fase de elaboração 

legislação Europeia que irá regular a sua adição a alimentos para consumo humano. 

Tornou-se por isso imperativo, a avaliação da toxicidade tanto dos nanoingredientes 

como dos alimentos com eles formulados, bem como a avaliação da resposta celular à 

sua exposição e mecanismos subjacentes a estes efeitos. 

A tecnologia apresentada engloba um conjunto de ensaios in vitro utilizando linhas 

celulares humanas, para screening de toxicidade de sistemas nanoparticulados e/ou 

alimentos formulados com ingredientes à escala nano e avaliação das nano-bio 

interações resultantes. 

Ana Alexandra Figueiredo 
Matias 

Catarina Duarte 

Paula Alves 

Ana Teresa Serra 

Margarida Serra 

Catarina Brito 

Cláudia Santos 

FoodNanoTox 

-Indústria alimentar (que produza produto final com ingredientes à escala nano) 

 

-Indústria de ingredientes (que produza ingredientes à escala nano / 
nanoparticulados) 

A tecnologia apresentada é composta por um conjunto de ensaios in vitro que 
permitem a avaliação da resposta celular à presença de sistemas 
nanoparticulados servindo como "screening" para validação da segurança de 
nanoformulações. 

Os métodos desenvolvidos envolvem a utilização de modelos celulares robustos 
e credíveis, utilizando linhas celulares humanas, que melhor prevêem a 
complexidade do sistema biológico humano, reduzindo a experimentação 
animal. 
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Escola Superior de Biotecnologia | Católica Porto 

 

Procedimento optimizado para a produção de frutas desidratadas contendo 
microrganismos probióticos benéficos para a saúde.  

A tecnologia desenvolvida e validada em escala laboratorial e piloto, associa as 
tecnologias de produção de frutas desidratadas à incorporação de 
microrganismos probióticos, de uma forma simplificada, de baixo custo e com 
estabilidade validada. 

Paula Teixeira (ESB-UCP)  

Alcina Morais (ESB-UCP) 

 

 

Frutas Desidratadas com Probióticos 

Já estão disponíveis no mercado vários produtos enriquecidos com probióticos, 
essencialmente na área dos lacticínios. No entanto, a intolerância à lactose 
impede a muitos o seu consumo. Os benefícios do seu consumo estão 
documentados em estudos, nomeadamente ao nível dos distúrbios e infecções 
intestinais. Esta tecnologia permite a colocação de probióticos em fruta 
alargando a abrangência de potenciais consumidores. 

Diferenciação de produtos existentes no mercado pelas características 
nutricionais associadas e alargamento do mercado potencial de probióticos.  

Potencial de valorização em mercados de nicho de fruta desidratada.  

Valorização e conservação de excedentes de produção de fruta que tem 
associado um carácter muito sazonal. 
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Aplicação 

Cooking.Lab 

Constituída por uma equipa multidisciplinar de engenheiros Químicos, Alimentares, 

Microbiólogos e, ainda, Food designers, a CookingLab® pesquisa, investiga e desenvolve 

produtos inovadores, bem como outras formas de utilização/valorização de matérias-

primas já existentes, com os principais objectivos de:  

- criar novas formas de utilização de produtos tradicionais (ex: azeite, vinho) com 

possibilidade de valor acrescentado;  

- introduzir no mercado novos produtos (ex: outras formas de produtos de conveniência, 

produtos com melhores propriedades nutritivas e nutricionais);  

- desenvolver novas fórmulas e diagramas tecnológicos, por forma a melhorar 

rendimentos fabris.  

Apesar de ser uma empresa autónoma e independente, a CookingLab® encontra-se 

sedeada no Instituto Superior de Agronomia, beneficiando de facilidades do ponto de 

vista técnico-laboratorial em várias áreas. 

Todas as áreas da Indústria 
Alimentar 

Gastronomia Molecular 

Todas as áreas da Indústria Alimentar 
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Instituto Piaget | ISA - Universidade Técnica de Lisboa | FCT - Universidade Nova de Lisboa 

 

As farinhas de arroz e milho têm uma capacidade muito limitada na substituição 
do glúten. Assim, Desenvolveram-se formulações de pães com diferentes 
composições de farinhas isentas de glúten, nomeadamente arroz, castanha, 
milho, mandioca e respectivos amidos, e misturas de hidrocolóides (gomas 
xantana e guar), que são habitualmente utilizados na indústria alimentar para 
melhoramento das características reológicas e de textura de alimentos, e que 
para além disso possuem benefícios nutricionais comprovados. 

O projeto conta  com o apoio da Associação Portuguesa de Celíacos para a 
divulgação junto. Os mixes e/ou pães também apresentam vantagens para o 
consumidor em geral, atendendo ao aumento da incidência de patologias do 
trato intestinal. 

Anabela Raymundo (Instituto 
Piaget e ISA) 

 

Paulina da Mata (FCT-UNL) 

Fabiana Botelho (ISA) 

Patrícia Fradinho (Instituto 
Piaget) 

Rui Tomás (Instituto Piaget) 

Gluten free bread - Mixes para pão isento de glúten com base em 
combinações de farinhas obtidas de subprodutos e hidrocolóides 

- Empresas de panificação que pretendam produzir pão isento de glúten para a 
comercialização final do mesmo. 

- Empresas que pretendam fazer a produção dos mixes para a produção de pão 
em casa. 

- Utilização de farinhas de arroz, castanha e mandioca, e respectivos amidos, 
para obter pães com características semelhantes às do pão com glúten. 
Privilegiaram-se matérias primas resultantes de resíduos da industria alimentar 
nacional (farinha da castanha e do arroz), o que contribui para a gestão global 
dos resíduos. 

- Utilização de diversos hidrocolóides para a otimização das características 
reológicas das massas sem glúten. 

- Já existem mixes para pão isentos de glúten, mas com custo proibitivo e 
propriedades sensoriais pouco apreciáveis. O recurso equilibrado a matérias-
primas que têm origem em subprodutos da indústria alimentar nacional é uma 
estratégia de para a obtenção de produtos finais com uma melhor relação 
qualidade/preço. 

25% amido + 25% milho 50% milho + 50% arroz Antes da cozedura 
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Grau de inovação 

ISA - Universidade Técnica de Lisboa 

Produção de sobremesas gelificadas, a partir de misturas de farinhas obtidas 
dos subprodutos das Indústrias de processamento de Castanha e de Arroz. 

As farinhas de trincas de arroz e de castanha servem de base à produção de géis 
com características sensoriais muito interessantes e excelentes propriedades 
nutricionais, constituindo um produto inovador e diferenciado que pode entrar 
no mercado dos produtos funcionais, sem glúten, nomeadamente na oferta 
para Celíacos. 

Isabel de Sousa (ISA) 

Anabela Raymundo (Instituto 
Piaget e ISA)  

Maria Dolores Pérez (ISA)  

Gluten Free desserts from chestnut and rice 

 

Empresas que desenvolvem mixes para sobremesas sem glúten. 

  

Empresas que produzem as sobremesas. 

A utilização de materiais amiláceos na produção de sobremesas gelificadas tipo 
pudins tem vindo a ser estudada recentemente, nomeadamente por alguns 
membros da equipa. A valorização de subprodutos da Indústria Nacional é um 
objetivo prioritário desta equipa, bem como o desenvolvimento de produtos 
alimentares com impacto na saúde. A tecnologia proposta é baseada no 
sinergismo entre estes subprodutos, sendo por isso inovadora. Os produtos 
desenvolvidos não existem no mercado Nacional, nem Internacional, e podem 
constituir uma alternativa de oferta para o mercado dos produtos funcionais 
isentos de glúten, com alto potencial de exportação e com procura crescente. 
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Grau de Inovação 

FCT - Universidade Nova de Lisboa 

O efluente produzido pelos lagares de azeite constitui um grande problema 
ambiental para o sector agrícola, devido à sua natureza altamente poluidora 
devido à presença de compostos fitotóxicos. Estes compostos são, contudo, 
altamente antioxidantes. 

Os Líquidos Iónicos (ILs) são um novo grupo de solventes de grande interesse, 
uma vez que são potenciais solventes "verdes", usados em separações de 
extração. 

Esta tecnologia permite recuperar compostos de alto valor económico a partir 
de efluentes dos lagares de azeite usando ILs como substitutos de solventes 
orgânicos convencionais num processo de Extração Líquido-Líquido (ELL). Os 
compostos recuperados serão comercializados para aplicações farmacêuticas e 
em alimentos funcionais. 

Celina Santos 

Jorge Caldeira 

Green-Antiox - Recuperação de antioxidantes de 
resíduos dos lagares de azeite por processos limpos 

Esta tecnologia é uma oportunidade para o sector olivícola obter, de um 
efluente altamente poluidor e sem valor, um produto de elevado valor 
económico. Simultaneamente, o efluente resultante pode ser usado como 
fertilizante. Os antioxidantes recuperados podem ser aplicados como 
compostos naturais na alimentação, em cosméticos e em produtos 
farmacêuticos. O investimento feito nesta tecnologia é facilmente recuperado 
dado o elevado valor económico dos produtos extraídos. 

As principais empresas que poderão estar interessadas nesta tecnologia são as 
indústrias de processamento de azeitona, empresas envolvidas nos sectores de 
produtos funcionais, e suplementos alimentares bem como empresas 
farmacêuticas e de cosméticos. 

Esta tecnologia cria uma nova forma para obter antioxidantes naturais usando 
líquidos iónicos, solventes de baixa volatilidade considerados amigos do 
ambiente. Trata-se, portanto, de uma tecnologia verde. O líquido iónico, após a 
extracção, é recuperado para ser, de novo, usado para extrair mais compostos. 
Os antioxidantes presentes no líquido iónico serão assim recuperados e 
purificados em passos seguintes. Todo o processo acaba por ser sustentável 
para as indústrias de azeite onde o potencial de poluição do seu efluente é 
removido pela extracção dos antioxidantes (fitotóxicos) resultando um efluente 
rico em matéria orgânica e de baixa toxicidade que poderá ser usado como 
fertilizante. Em resumo, esta tecnologia transforma um efluente poluidor em 
lucros elevados e apresenta um forte impacto positivo para o público pela 
resolução do seu problema ambiental. 
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IBET - Instituto de Biologia Experimental e Tecnológica  

HT704 é um extrato natural, obtido a partir de resíduos da indústria do azeite através de 
um processo limpo, com patentes já concedidas em vários países, incluindo nos EUA. 
HT704 é concentrado em ácidos fenólicos, sendo o seu composto maioritário o 
hidroxitirosol, um ácido fenólico com elevado poder antioxidante e com reconhecidos 
efeitos benéficos para a saúde. A sua singular composição potencia a sua actividade 
biológica devido a efeitos sinérgicos entre compostos, sendo necessária menor 
concentração do composto maioritário HT para igual ou superior resposta a nível 
biológico. 

HT704 pode ser aplicado na formulação de dois produtos distintos com características 
técnicas diferenciadas podendo-se aplicar a estratégia de segmentação: uma marca 
destinada a aplicações nutracêuticas (fitofármaco), com venda em farmácias e para-
farmácias, e outra marca com aplicação no segmento dos ingredientes bioativos (aditivo 
em alimentos funcionais). 

Manuel Nunes da Ponte 

Ana Matias 

Ana Nunes 

Catarina Duarte 

João Crespo 

José Santos 

HT704 - Extrato Rico em Hidroxitirosol 

HT704 é solúvel em água, sendo fácil a sua adição a produtos aquosos, como águas, 
sumos e lacticínios. Existe já disponível uma formulação biofílica do extrato para facilitar 
e possibilitar a sua adição a produtos lipídicos. Podem-se distinguir duas versões, o pó 
seco Olidrox e o concentrado líquido Olivemed. 

As propriedades de proteção antioxidante do hidroxitirosol presente no azeite, contra a 
oxidação do colesterol (LDL), mecanismo associado às doenças cardiovasculares, foram 
aprovadas pela European Food Safety Authority (EFSA). 

Assim, sendo o hidroxitirosol, a principal substância ativa do HT704, este pode ser 
comercializado com esta alegação de saúde sem recurso prévio a ensaios clínicos. 

O mercado anti-hipercolesterolémia é um dos maiores mercados da atualidade e 
apresenta características altamente vantajosas para os produtos naturais com indicações 
terapêuticas validadas. 

O HT 704 é um extrato rico em substâncias antioxidantes caracteristicas do azeite, sendo 
a substância de referência o hidroxitirosol, reconhecido como o antioxidante natural 
mais poderoso.  

Na sua produção, acrescenta-se unicamente água à matéria-prima sendo as restantes 
operações a realizar simples processos de separação física. A novidade inventiva do 
processo reside em que um encadeamento simples de operações permite chegar a um 
produto que integra os principais ingredientes antioxidantes do azeite em proporções 
que asseguram efeitos biológicos benéficos e melhores dos que obtidos com 
metodologias mais complexas. Estas propriedades foram provadas em dossier técnico 
submetido ao USA Patent Office e levaram a concessão da patente. Disponível liquido ou 
pulverizado (versão hidrofílica e lipofílica). 
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Universidade de Aveiro 

Não sendo possível ter disponíveis durante todo o ano batatas “frescas” para 
consumo e processamento industrial, é absolutamente necessário proceder ao 
seu armazenamento durante longos períodos de tempo evitando o 
abrolhamento. Atualmente, a nível industrial, o abrolhamento da batata é 
controlado usando temperaturas menores que 10ºC e métodos químicos. A 
utilização destes produtos químicos está a ser crescentemente restringida por 
legislação. 

Na U. de Aveiro, realizaram-se trabalhos relativos ao efeito de tratamentos de 
alta pressão no abrolhamento de tubérculos de batata. Os resultados 
permitiram concluir que este método é eficiente em retardar o abrolhamento 
de tubérculos de batata, sendo uma alternativa natural, sem efeitos no 
ambiente.  

Jorge Manuel Alexandre 
Saraiva (U Aveiro) 

Ivo Rodrigues (ESA-IP Coimbra) 

Inibição de abrolhamento de tubérculos de batata por 
tratamentos de alta pressão 

Empresas beneficiárias da tecnologia: empresas de comercialização de tubérculos de 
batata, bem como de outros produtos em que ocorram processos de germinação 
semelhantes, tais como cebolas, etc).  

Este método permitirá conservar tubérculos de batata nas condições atualmente usadas 
a nível industrial, apenas com o tratamento por alta pressão dos tubérculos antes de 
iniciado o processo de armazenagem. Permitirá comercializar tubérculos de batata com 
o rótulo “sem conservantes/anti-abrolhantes”. 

O processo tem também possíveis aplicações a outros produtos em que ocorrem 
processos de germinação, do mesmo tipo do do abrolhamento de tubérculos de batata, 
tais como, em cebolas, etc. 

Inibição/retardamento do abrolhamento de tubérculos de batata, por um método físico, 
natural, sem envolver compostos químicos e sem efeito no ambiente; facilidade de 
scale-up industrial. Este método permitirá conservar tubérculos de batata nas condições 
atualmente usadas a nível industrial, apenas com o tratamento por alta pressão dos 
tubérculos antes de iniciado o processo de armazenagem. Permitirá comercializar 
tubérculos de batata com o rótulo “sem conservantes/anti-abrolhantes”. 

O processo tem também possíveis aplicações a outros produtos em que ocorrem 
processos de germinação, do mesmo tipo do do abrolhamento de tubérculos de batata, 
tais como, em cebolas, etc.  

Esta metodologia é uma inovação a nível internacional. 
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Universidade do Minho 

As estirpes da levedura Torulaspora delbrueckii seleccionadas no Departamento 
de Biologia da Universidade do Minho, foram isoladas a partir de iscos de broa 
caseiros, do Norte de Portugal, e além de revelarem uma capacidade 
fermentativa e um rendimento em biomassa semelhantes aos encontrados 
para as estirpes de panificação de S. cerevisae, mostraram-se muito resistentes 
ao congelamento e ao stress osmótico e salino. Estas estirpes de T. delbrueckii 
quando incorporadas em massas panares e congeladas mantêm a sua 
capacidade fermentativa por vários meses, mesmo quando o congelamento é 
precedido por um período de fermentação. 

Maria João Sousa 

 

Maria Judite Almeida 

Célia Pais 

Cecília Leão 

Leveduras de panificação crioresistentes 

Empresas produtoras de leveduras para a panificação e empresas de 
panificação. 

A indústria de panificação mantém um interesse constante na procura de novas 
estirpes de leveduras com características mais adequadas à produção panar. De 
entre estas características, salienta-se a eficiência de fermentação das massas e 
a resistência às condições de armazenamento, nomeadamente ao 
congelamento.  

As leveduras em questão têm sido produzidas à escala laboratorial, e foram 
efectuados testes piloto da sua capacidade fermentativa num centro de 
panificação industrial. Pretende-se efectuar o "scale-up" da produção de 
levedura de forma a poder estabelecer a sua utilização para produção panar. 

As estirpes de S. cerevisae disponíveis no mercado não revelam a resistência 
desejada ao congelamento, perdendo grande parte da sua capacidade 
fermentativa. A utilização das estirpes da levedura T. delbrueckii por parte da 
indústria de panificação com atividade na produção de massas congeladas, 
possibilitará o fornecimento de produtos congelados mais económicos e de 
melhor qualidade uma vez que permite a diminuição da quantidade de levedura 
presente nestas massas e o desenvolvimento da fermentação pós-
congelemento. Esta característica é especialmente importante para as padarias 
"in-store" e de "catering" mas também para os consumidores em geral, devido 
à fácil preparação, sabor melhorado, menor perecibilidade e fácil 
armazenamento. 
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Universidade de Aveiro 

A língua electrónica e um instrumento analítico composto por um conjunto de 
sensores químicos de líquido de sensibilidade cruzada, um dispositivo de 
medição e ferramentas de tratamento de dados. A língua electrónica possui as 
vantagens dos sensores químicos: baixo custo, medições rápidas, fácil 
automatização da análise e instrumentação simples. A língua electrónica e 
capaz de efectuar a rápida identificação dos alimentos, a quantificação dos 
nutrientes e contaminantes, monitorização dos processos como os de 
fermentação, avaliação das características do sabor, etc. Mudando a 
composição do conjunto dos sensores, a língua electrónica pode ser adoptada 
para uma gama ampla dos problemas analíticos. 

Alisa Rudnitskaya 

Ivonne Delgadillo  

Rui Martins  

José Fonseca  

José Rafael  

António Barros  

Ana Maria  Costa  

 

Língua Electrónica 

A língua electrónica apresenta a maior interesse para as empresas do sector 
agro-alimentar como o instrumento para as análises de rotina incluindo rápida 
identificação dos alimentos, a quantificação dos nutrientes e contaminantes, 
monitorização dos processos como os de fermentação e avaliação das 
características do sabor. A fiabilidade da língua electrónica foi demonstrada 
para uma gama dos alimentos (vinho, cerveja, café, chã, aguardente, gasosas, 
águas minerais, sumos, leite e lacticínios, vegetais, frutos) em números estudos 
efectuados em colaboração com as empresas nacionais (Mimosa, Instituto dos 
Vinhos do Douro e Porto) e internacionais (Procter & Gample, Pepsico, Martel, 
Arla Foods, Danisco). 

As técnicas laboratoriais habitualmente usadas para análise de alimentos tais 
como cromatografia de gás, cromatografia líquida de alta eficiência, etc. ou 
painéis de provadores, permitem efectuar a análise química detalhada e 
avaliação de sabor. Porém, exigem laboratórios especializados e pessoal 
altamente treinado o que é lento e dispendioso. 

A língua electrónica oferece uma alternativa como um instrumento analítico 
portátil, fácil de usar e de custo relativamente baixo. A diferenciação da 
presente tecnologia em relação a outras já disponíveis no mercado é a 
possibilidade de utilização de uma ampla gama de sensores, existentes e 
emergentes. Combinando os sensores correctos é possível a adaptação a 
utilizações particulares e inovadores. 
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Produção de emulsões estáveis, sem ovo, com baixo teor de gordura, na 
obtenção de molhos e "maioneses" ricos em proteína e ervas aromáticas, 
usando misturas de proteína de ervilha e de pescada, como emulsionantes. A 
proteína de pescada é recuperada dos subprodutos da filetagem (serradura de 
corte) e a proteína de ervilha está comercialmente disponível. O produto 
inovador resultante tem alto valor nutricional, menos gordura e é isento de 
colesterol. Este novo produto é muito apelativo e tem características sensoriais 
diferenciadas. 

Isabel de Sousa (ISA)  

Anabela Raymundo (Instituto 
Piaget e ISA)  

Carla Pires (IPMA)  

Ana Sofia Tomé (ISA)  

 

Low calorie Fish and Pea Mayo (cholesterol free) - Molhos de 
proteína de pescada e ervilha (sem ovo) com ervas aromáticas 

Empresas de produção de molhos e maioneses.  

 

Empresas no mercado dos produtos funcionais ou dietéticos.  

 

Empresas de alimentos preparados (ready to eat congelados ou refrigerados) 

A utilização de proteínas animais e vegetais na estabilização de emulsões tem 
um suporte alargado de trabalhos científicos, alguns deles da autoria de 
membros da equipa. A valorização de subprodutos da Indústria Nacional é um 
objetivo prioritário da equipa, bem como o desenvolvimento de produtos 
alimentares com impacto na saúde. A tecnologia proposta é resultado de 
estudos recentes nestas áreas. Os produtos desenvolvidos não existem no 
mercado Nacional nem Internacional e podem constituir uma alternativa de 
oferta para o mercado dos produtos funcionais, com alto potencial de 
exportação. 
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MedroJelly4Diet consiste na produção e comercialização de doces e geleias de 
medronho, com baixo valor calórico. 

Goreti Botelho 

Fernanda Ferreira 

Sara Proença 

Cristina Rodrigues 

Carolina Santos 

Sara Pereira  

Ivo Rodrigues 

MedroJelly4Diet 

No mercado nacional não há oferta de produtos substitutos perfeitos das 
compotas, doces e geleias que nos propomos produzir e comercializar, na 
medida em que nenhum dos potenciais concorrentes combina no mesmo 
produto as seguintes características: confecionados com medronho, com baixo 
valor calórico e incorporação de um edulcorante extraído da planta Stevia 
reubadiana Bertoni. Vamos apostar na excelência do produto final e numa rede 
de distribuição de proximidade ao cliente, pretende-se assim garantir um 
produto de maior valor acrescentado ao cliente, potenciando ao mesmo tempo 
um elemento diferenciador em termos concorrenciais. 

A formulação dos produtos inova pela combinação da atividade antioxidante do 
medronho com o reduzido teor de açúcares potenciado pela introdução de um 
edulcorante extraído da planta Stevia reubadiana Bertoni. Estas novas 
formulações vêm colmatar uma falha de mercado no que respeita à oferta 
deste tipo de produtos para consumidores diabéticos e/ou com problemas de 
excesso de peso. Acresce ainda o crescente interesse manifestado pelos 
produtores de medronho em encontrar soluções de maior valor acrescentado, 
nomeadamente o processamento tecnológico do medronho. 
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É um produto inovador, não só pela sua forma combinada de apresentação dos 
diferentes legumes, mas também pela embalagem particular que oferece, tipo 
bisnaga. Trata-se de um conjunto de três molhos de vários legumes, que se 
apresentam em 3 cores, verde, amarelo e vermelho, e não se misturam nem 
dentro da embalagem, nem após a sua abertura e doseamento. A formulação 
dos molhos envolve mais de seis tipos de legumes, submetidos a um 
branqueamento, separadamente e de acordo com a cor desejada, seguida da 
sua trituração. A fim de se obter um produto com um tempo de vida mais 
alargado é realizada uma pasteurização. O produto é posteriormente embalado 
na bisnaga de forma a não se misturar no seu interior. 

Rita Pinheiro 

 

Andreia Silva 

Filipa  Diogo 

Rafaela Araújo 

Vânia Cunha 

Molho de legumes tricolor em bisnaga 

Este produto pretende oferecer às crianças, e à restante família, um produto 
nutritivo, saboroso, colorido e saudável, uma vez que contém uma imensa 
variedade de legumes na sua composição, e é apresentado numa forma que 
atrai os mais jovens. 

Pretende-se comercializar este produto em grandes superfícies. 

As empresas que já processam molhos podem ter potencial interesse neste tipo 
de produto. 

É um produto 100% natural, elaborado à base de legumes. Contém ainda na sua 
formulação aditivos naturais, principalmente gomas, como auxiliares 
tecnológicos para obtenção da textura final desejada. É um produto inovador e 
que não existe no mercado nacional. Pode ser utilizado como molho já pronto a 
consumir para acompanhar o prato principal, e é uma forma divertida da 
população mais jovem consumir legumes à refeição. Tem ainda a vantagem de 
se apresentar numa embalagem tipo bisnaga de prática utilização. 
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A mousse de alfarroba é um produto inovador, elaborado a partir de matérias-
primas dietéticas, com baixo teor de gordura e rico em fibras e cálcio, 
oferecendo  um produto com baixo teor calórico para os consumidores. É 
produzido com três matérias primas principais: a farinha de alfarroba, o leite 
em pó magro e adoçante natural. No processamento da mousse são ainda 
adicionadas gomas, emulsionantes, e um gelificante que favorecem e 
promovem a textura final.  

É embalado em forma de pó e posteriormente regenerado com leite, pelo 
consumidor final, sem ser necessário tratamento térmico, tornando-o, por isso, 
um produto de preparação instantânea. 

Rita Pinheiro 

Ana Catarina Freitas 

Filipe Fernandes 

Mousse de Alfarroba Instantânea  
com baixo teor calórico 

É uma sobremesa láctea, criada com o objetivo de proporcionar um novo 
produto, alternativo à reconhecida mousse de chocolate, saudável, com baixo 
nível calórico e com características organoléticas agradáveis. Este produto 
destina-se a consumidores com preocupações especiais com a alimentação e 
que procuram produtos alternativos para a sua alimentação. Trata-se de um 
produto concebido para ser comercializado na forma de pó como uma mousse 
instantânea, de fácil e rápida preparação. 

É um produto que poderá ser encontrado em qualquer supermercado. 

A falta de produtos ou preparados instantâneos à base de alfarroba, nos 
mercados nacional e internacional, é um dos aspetos que tornam atrativo este 
produto, aliado ao facto da alfarroba ser um fruto produzido em Portugal e 
praticamente toda a sua produção ser exportada para o estrangeiro. 

A alfarroba é um alimento bastante saudável, dietético e nutricionalmente 
completo. É considerado um substituto do chocolate, mas não contém os 
malefícios que estão inerentes ao uso do cacau e à manteiga de cacau nos 
produtos alimentares. Pelo que a mousse, aqui apresentada, possui 
propriedades organoléticas muito semelhantes às da mousse de chocolate, 
sendo o seu consumo mais saudável. 
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Universidad de Cantabria  

Procedimiento biotecnológico: obtención ácido láctico natural a partir de 
lactosuero, y para industrias que tengan lactosa u otros azucares residuales 

Jose Antonio Otero Hermida 

Nuevo Procedimiento Biotecnológico: 
Obtención Ácido Láctico Natural 

El procedimiento supone una nueva filosofía en el campo de la obtención de 
ácido láctico a partir de la recuperación del lactosuero. La novedad más 
importante es la realización de la fermentación sin ajuste de pH. La idea es ir 
separando el ácido láctico a través de nanomembranas a medida que se va 
produciendo, sin ninguna complejidad técnica. En la fermentación convencional 
(con ajuste de pH), se obtiene la sal (lactato) en vez de ácido láctico, y la 
transformación posterior de la sal en ácido implica costes adicionales. Además, 
el ácido láctico resultante es más puro y más concentrado, por lo que se 
eliminan las etapas posteriores de purificación, las cuales suponen un coste 
muy importante del proceso. 

 

Las etapas del procedimiento son: -Fermentación del lactosuero sin ajuste de 
pH, a fin de obtener ácido láctico. -Separación directa del ácido ládctico que se 
va obteniendo en la fermentación, mediante una primera membrana de 
nanofiltración con un tamaño de poro mayor, para obtener ácido láctico de 
gran pureza como permeado (nanofiltrado). -Concentración del ácido láctico 
permeado mediante el paso de éste a través de una segunda membrana de 
nanofiltración con un tamaño de poro menor, para obtener ácido láctico 
concentrado. Opcionalmente, tras la etapa de concentración/purificación a 
través de la segunda membrana se somete el ácido láctico concentrado de 
mayor pureza a una etapa de ósmosis inversa, para aumentar su concentración 
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A presente proposta visa a criação de um novo produto, baseado na azeitona, 
alargando o leque de bens alimentares produzidos pelo olival, para além da 
azeitona de mesa e azeite. A azeitona não pode ser consumida sua forma 
natural, devido ao seu amargor, necessitando de sofrer transformações que a 
tornem palatável. A proposta apresentada inclui um processamento mínimo da 
azeitona – a liofilização – que elimina a água das azeitonas, obtendo-se um 
produto seguro e estável, pois diminui a propensão de contaminação 
microbiológica e a atividade das reações enzimáticas. Este tratamento não 
altera as características sensoriais e nutricionais idênticas às azeitonas de mesa, 
pois apenas lhes foi retirada a água pelo processo de sublimação. 

Anabela Sousa 

José Alberto Cardoso Pereira 

Albino Bento 

Anabela Sousa 

Olivebites 

A produção de azeitona em Portugal detém considerável importância a nível 
económico, social e ambiental. Devido às condições pedológicas e climatéricas 
do país, associadas às cultivares de azeitona tradicionais e às práticas culturais, 
o azeite e as azeitonas de mesa obtidos têm características únicas e são de 
excelente qualidade. Com este projeto pretende-se que o sector olivícola 
nacional e internacional, aposte em novos produtos para tornar assim este 
mercado mais atrativo e contribuindo para a inovação do sector. Este produto 
tem como alvo as empresas de produção e transformação de azeitona de mesa 
para ser depois comercializado como um produto pronto a ser consumido e de 
elevada estabilidade. 

As azeitonas de mesa são um produto fermentado obtido a partir dos frutos da 
oliveira, Olea europaea L., sendo parte integrante da dieta da região 
mediterrânea. È um produto muito apreciado devido às suas propriedades 
sensoriais e nutricionais, sendo considerado fonte importante de antioxidantes. 
O processo de liofilização vai extrair a água da azeitona, obtendo-se azeitonas 
com uma textura crocante. A atividade da água é reduzida, obtendo-se um 
produto seguro e estável, pois diminui a propensão de contaminação 
microbiológica e a atividade das reações enzimáticas. Por outro lado o facto de 
ser um produto pronto a consumir implicará logo uma apreciação favorável por 
parte do consumidor. 
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Foi desenvolvida uma formulação de pão sem glúten mais rico nutricionalmente 
através da adição de farinha de leguminosas. A uma formulação de base 
amilácea com gomas naturais adicionaram-se vários tipos de leguminosas, grão-
de-bico, lentilha, ervilha, feijão, alfarroba ou tremoço. De acordo com o 
fluxograma do processo produtivo, as matérias-primas são misturadas e 
homogeneizadas. Posteriormente, a massa é enformada é introduzida numa 
câmara de incubação para fermentar. A etapa de cozedura é realizada num 
forno convetor com circulação de ar. De seguida o pão é ultracongelado em 
túnel de congelação, como método de conservação para prolongar a sua 
qualidade e tempo de vida útil. 

Rita Pinheiro 

Alexandra Silva 

Paula Freitas 

Pão sem glúten enriquecido com leguminosas ultracongelado 

Atualmente apenas existem no mercado, em grandes superfícies e em lojas de 
produtos naturais, pão sem glúten de elevado custo, com elevado teor de 
gordura e com reduzido tempo de vida. 

O produto apresentado seria comercializado nestas mesmas lojas, de produtos 
naturais e em grandes superfícies. 

Devido às suas propriedades e características únicas, a substituição do glúten 
tem sido considerada um grande desafio tecnológico para a indústria de 
panificação. Atualmente, o pão sem glúten disponível no mercado é importado, 
é de baixa qualidade organolética (textura e sensorial) e tem um tempo de vida 
reduzido. Com o produto desenvolvido é possível apresentar um produto mais 
económico, mais rico nutricionalmente, sem adição de gordura (ao contrário 
dos que existem no mercado) e com elevada qualidade sensorial e de textura, 
aos doentes celiacos. 
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O Paté de Bacalhau é um projeto inovador que tem como finalidade a 
introdução de um novo produto na indústria do paté, bem como o 
aproveitamento dos subprodutos do bacalhau, nomeadamente, peles e 
espinhas. 

Trata-se de um produto de sabor intenso a bacalhau, o qual é obtido a partir da 
cozedura dos subprodutos e com a posterior mistura com hidrocoloides 100% 
naturais, promovendo a textura e o aroma final desejado e característico dos 
patés. 

Por forma a aumentar o seu tempo de vida e manter todas as suas 
propriedades organoléticas, o Paté de Bacalhau é submetido a um tratamento 
térmico – esterilização – e posteriormente conservado sob refrigeração (depois 
de aberto). 

Rita Pinheiro 

 

Cláudia Santos 

Daniela Silva  

Diana Maciel 

Paté de bacalhau (aproveitamento de subprodutos) 

É um produto ideal para barrar em tostas e em pão, podendo ser aplicado como 
aperitivo, ao até mesmo como um lanche. É direcionado para consumidores de 
todas a faixas etárias. 

O Paté de Bacalhau é um produto com enormes potencialidades, dado que 
Portugal é um país com fortes tradições de consumo de bacalhau e que possui 
também uma ampla indústria pesqueira e de transformação, podendo assim 
reaproveitar os seus subprodutos. 

O aproveitamento de subprodutos pode ser associado à produção de produtos 
com qualidade, atrativos e inovadores, onde a obtenção das matérias-primas se 
relaciona diretamente a um custo reduzido. 

Trata-se de um produto com alto valor acrescentado obtido sem custos de 
matéria-prima, uma vez que esta tecnologia será implementada numa industria 
transformadora de bacalhau que tem este excedente, subproduto (espinhas e 
peles). 

Tem grande interesse nacional e internacional, pois o bacalhau é um peixe 
bastante apreciado mundialmente. Este paté tem ainda a vantagem de ter um 
sabor final intenso a bacalhau mas atenuado pelo tempro, que faz lembrar o 
"bacalhau da ceia de Natal". 
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 Universidade de Aveiro e Dão Sul - Sociedade Vitivinícola S.A. 

A tecnologia desenvolvida consiste na utilização de uma película com base em 
quitosana, possuindo propriedades antimicrobianas e antioxidantes, em 
simultâneo com uma baixa solubilidade em meio ácido, em alternativa à adição 
do anidrido sulfuroso durante a vinificação de vinho espumante. O contacto 
desta película à base de quitosana, usada com sucesso para a conservação de 
vinho de mesa branco, mantendo a sua qualidade, nomeadamente as suas 
propriedades organoléticas, foi adaptada para ser também utilizada em 
substituição do anidrido sulfuroso durante a espumantização e o estágio em 
garrafa na produção de vinho espumante. 

Manuel A. Coimbra 

 

Cláudia Nunes 

José A. Lopes da Silva 

Sónia Mendo 

Ângela Cunha 

Élia Maricato 

Ana Rodrigues 

Osvaldo Amado 

 

Película de quitosana para a substituição do anidrido sulfuroso 
na produção de vinho espumante 

As películas de quitosana podem ser aplicadas por qualquer produtor de vinho 
sem ser preciso alterar o processo de vinificação para além da substituição do 
sulfuroso pela película, o que pode ser feito por qualquer enólogo em qualquer 
empresa vitivinícola. A utilização desta tecnologia permitirá assim aumentar a 
competitividade das empresas vitivinícolas e a implementação dos vinhos 
portugueses em novos mercados e mercados mais competitivos. 

A produção das películas pode ser realizada por uma empresa produtora deste 
tipo de materiais ou por uma empresa de produtos enológicos. 

Diferentes métodos têm sido testados como substitutos do anidrido sulfuroso 
na vinificação. No entanto, nenhum destes métodos permitiu, até ao momento, 
a produção de vinhos sem sulfitos à escala industrial pois não conseguem atuar 
simultaneamente como conservante e antioxidante, mantendo as propriedades 
sensoriais do vinho. Nos vinhos espumantes a substituição do anidrido sulfuroso 
é ainda mais difícil dado que o processo de vinificação é mais longo e complexo, 
pois é necessária uma segunda fermentação em garrafa, um longo tempo de 
estágio na garrafa e é normalmente mais percetível a presença de anidrido 
sulfuroso. 

Esta tecnologia permite produzir vinho espumante sem sulfitos mas mantendo 
a sua qualidade organolética e segurança alimentar. 
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A ciência dos alimentos tem evoluído progressivamente, existindo amplas 
evidências de que muitos alimentos têm actividades biológicas que estão para 
além de seu valor nutricional. Nesta plataforma são reunidos um conjunto de 
ensaios químicos, enzimáticos e celulares que permitem avaliar os potenciais 
efeitos benéficos para a saúde, nomeadamente antioxidante, anti-inflamatório, 
anticancerígeno, cardioprotector, anti-obesidade, antidiabético e 
neuroprotector, de produtos e alimentos assim como elucidar os mecanismos 
subjacentes a estes efeitos. 

Teresa Serra 

Catarina Duarte 

Paula Alves 

Ana Matias 

Margarida Serra 

Catarina Brito 

Cláudia Santos 

PLATAFORMA_BIOACTIVIDADE - Ensaios de bioactividade para 
avaliação do efeito benéfico de produtos para a saúde 

Esta plataforma é potencialmente interessante para as indústrias alimentar e 
dos ingredientes funcionais, fornecendo ferramentas credíveis para a avaliação 
e pré-avaliação de possíveis alegações de saúde dos seus produtos. De acordo 
com a nova regulamentação em vigor, se um alimento é lançado para o 
mercado com "alegações de saúde", estas alegações devem ser objectivas, 
cientificamente fundamentadas por estudos científicos e clínicos, e verificadas 
pelas autoridades competentes (Autoridade Europeia para a Segurança dos 
Alimentos-EFSA). 

Os métodos desenvolvidos e seleccionados para cada alegação de saúde 
(antioxidante, anti-inflamatória, cardioprotector, anticancerígeno, 
antidiabético, anti-obesidade e neuroprotector)  envolvem a utilização de 
modelos celulares  rubustos e credíveis, utilizando linhas celulares humanas, 
que melhor prevêm a complexidade do sistema biológico humano, reduzindo a 
experimentação animal. 
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FCT - Universidade Nova de Lisboa 

Valorização de resíduos hortofrutícolas com produção de biopolímeros naturais 
de alto valor acrescentado para o mercado alimentar/farmacêutico. Trata-se de 
uma tecnologia não poluente, verde e sustentável. Esta tecnologia é uma 
alternativa aos métodos convencionais com vantagens económicas. Partindo do 
conceito de biorefinaria, esta tecnologia permite a recuperação do valor 
inerente e não aproveitado de resíduos provenientes de várias indústrias do 
ramo agro-alimentar.  

Esta tecnologia permite o redireccionamento do resíduo final para aplicações 
mais rentáveis e lucrativas, ao mesmo tempo que se elimina custos 
operacionais e logísticas desnecessárias. 

Ana Rita Rodrigues  

 

Alexandre Paiva 

Cristina Santos 

PoliTech: Produção de Biopolímeros naturais 
a partir de resíduos agro-industriais 

Os biopolímeros naturais obtidos através desta tecnologia têm diversas 
aplicações com elevado interesse comercial, nomeadamente na indústria 
alimentar como aditivo natural, como espessante, emulsificante, conservante, 
texturizante, estabilizante e/ou aglutinante e na indústria farmacêutica como 
agente para a redução de colesterol, excipiente e agente encapsulante. 

A produção de biopolímeros com aplicação na indústria alimentar/farmacêutica 
é um mercado pouco explorado em Portugal, sendo este mercado satisfeito 
maioritariamente pela importação. A versatilidade desta tecnologia permite a 
obtenção de produtos de valor acrescentado a partir de uma vasta gama de 
resíduos resultantes da indústria agro-alimentar. 

A tecnologia em questão permite obter um biopolímero a um preço 
competitivo, de forma mais eficiente que as metodologias atuais que recorrem 
à utilização de ácidos e agentes quelantes com custos adicionais. 
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Obtenção de goma purificada de caju com acção antimicrobiana confirmada e 
com propriedades espessantes, gelificantes e com potencial de formação de 
filme. A goma tem elevado potencial na formação de revestimentos e filmes 
comestíveis directamente com acção antimicrobiana e antioxidante. Além 
disso, por ser bastante compatível com outros polímeros e ingredientes pode 
ser uma estrutura suporte (filme ou micro ou nanoparticula) veiculando outros 
ingredientes para promoção nutricional ou funcional dos alimentos. 

Manuela Pintado (ESB-UCP) 

 

Eduardo Costa (ESB-UCP) 

Débora Campos (ESB-UCP) 

Beatriz Gullón (U Federal do 
Piaui, Brasil) 

José Roberto de Souza 

(U Federal do Piaui, Brasil) 

Produção de goma de caju com acção antimicrobiana 

Novo aditivo multifuncional: espessante antimicrobiano; potencial de aplicação 
na obtenção de revestimentos e filmes antimicrobianos ou de suporte a outros 
ingredientes. ; potencial na formação de micro e nano partículas; potencial de 
aplicação no desenvolvimento de novos produtos alimentares e cosméticos. 

 

Novo aditivo comestível, com alta biocompatibilidade e antimicrobiano com 
múltiplas funções de espessante, gelificante e formação de filme e partículas 
com aplicações alimentares e cosméticas.  
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Valorização do subproduto da indústria vinícola, o bagaço de uva, na 
alimentação humana, através da incorporação de farinha de bagaço em pão, 
por forma a obter um produto enriquecido em ingredientes benéficos para a 
saúde, como fibra alimentar, compostos fenólicos e minerais, em particular 
ferro. O bagaço, branco ou tinto,  é processado e transformado em farinha que 
pode ser usado em misturas de pão (até 10%) sem prejuízo do sabor ou outros 
produtos de confeitaria e com mais valia funcional no alimento. 

Manuela Pintado (ESB-UCP)  

José António Couto (ESB-UCP)  

 

Ana Gomes (ESB-UCP)  

Ana Borallho (ESB-UCP)  

Produção de pão com base em farinha de bagaço de uva 

Destinado à alimentação humana produto de grande consumo, como é o pão, 
enriquecido com nutrientes que acarretam benefícios para o consumidor 
doponto de vista nutricional e de funcionalidade. Produtos diferenciados, 
competitivo no mercado e com características especiais de promoção de estado 
geral de saúde e bem-estar. 

Potencial de aplicação: Inovação em produtos alimentares e valorização de 
produtos e subprodutos agro-alimentares. Inovação: solução de aplicação de 
bagaço branco e tinto, com aproveitamento integral do material seco para 
aplicação alimentar; demonstração de benefícios para a saúde, conjugando ser 
uma fonte de fibra alimentar, compostos fenólicos e minerais, em particular 
ferro. 
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A tecnologia diz respeito a novos revestimentos comestíveis para alimentos, de 
preferência produtos lácteos em particular queijos, formulados a partir de 
sistemas de proteínas de origem láctea com a incorporação de diferentes 
agentes de modo a obter propriedades antimicrobianas e de permeabilidade 
melhoradas, compatíveis com matrizes alimentares, de preferência de produtos 
lácteos em particular queijos. Esta tecnologia permite ainda servir de suporte 
de inclusão de outros ingredientes funcionais como antioxidantes, vitaminas 
entre outros. 

  

Manuela Pintado (ESB-UCP) 

 

Joana Odília (ESB-UCP) 

Revestimentos comestíveis com base em soro de leite 

Novo aditivo alimentar, inovação em produtos alimentares e valorização de 
produtos e subprodutos agro-alimentares. Além disso, para além da aplicação 
nos produtos industrializados pode ter elevado potencial em queijos artesanais, 
dado que tem como base o soro, tem aroma compatível e é natural e 
comestível.  

Formulação de novo revestimento comestível para a indústria em geral, mas 
com elevado e comprovado para a industria de lacticínios, com elevad potencial 
antimicrobiano sobre patogénicos alimentares e contaminantes, formadores de 
problemas, em particular leveduras de pigmentações. 
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Instituto Politécnico de Leiria 

O trabalho desenvolvido teve enquadramento num Vale Inovação, realizado 
pelo GIRM, com a empresa Conservas Dâmaso. O objetivo do projeto foi avaliar 
a estabilidade oxidativa de um produto alimentar único e inovador, o salame de 
atum, bem como avaliar o efeito da suplementação com vitamina E na 
estabilidade oxidativa do mesmo.  

Foram realizados ensaios com diferentes misturas de tocoferóis, e avaliada a 
variação de cor e a oxidação lipídica ao logo do tempo. Foi ainda determinado o 
perfil lipídico na presença e na ausência dos antioxidantes. 

Maria Manuel Gil 

Rui Pedrosa 

 

Salame de atum suplementado com antioxidantes 

O salame de atum é um produto exclusivo da empresa Conservas Dâmaso. A 
aplicação dos antioxidantes poderá ser utilizado em outros produtos de 
pescado. 

Com o aumento da estabilidade oxidativa introduzido, associado ao enorme 
potencial que o produto tem intrinsecamente, quer pela qualidade nutricional, 
quer pela fonte de vitamina E adicionada, quer pelo caráter inovador do 
mesmo, este produto pode ser uma referência. 
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ESTG - Instituto Politécnico de Viana do Castelo 

O produto apresentado é uma salsicha gourmet de cogumelos, azeitonas e 
castanhas. Trata-se de um produto inovador no mercado e apresenta 
características organoléticas que lembram sabores transmontanos, tornando-se 
num produto com interesse regional, uma vez que aproveita as matérias-primas 
da região Transmontana. Para além de ser um produto vegetariano. A sua 
formulação é 100% natural, sem recurso a conservantes, corantes e aromas 
artificiais. A matéria-prima é triturada e misturada, pasteurizada (já sob a forma 
de tripa), posteriormente é embalada em frasco com azeite e ervas aromáticas 
e especiarias. 

Rita Pinheiro 

 

Ana Lopes 

Diana Barros 

Liliana Carvalho 

Óscar Peixoto 

Salsicha de Sabores Transmontanos Vegetariana 

Este produto é direccionado para a população em geral. 

É uma agradável proposta alternativa para as pessoas vegetarianas. 

Pretende-se comercializar este produto em lojas gourmet, e também num 
outro tipo de embalagem no canal HORECA. 

As empresas transformadoras de carne, salsicharias, e também as empresas 
que processam legumes. 

É importante apresentar novos produtos que privilegiem as matérias-primas 
das regiões portuguesas. A salsicha vegetariana com sabores transmontanos 
recorre, precisamente, ao cogumelo, castanha, azeitona, e azeite, todos 
produtos de Trás-os-Montes, valorizando os produtos de excelência da terra. 
Pelas suas características tradicionalmente portuguesas pode ser um produto 
com grande expressão quer ao nível nacional, quer ao nivel internacional. Para 
além de ser um produto com caráter nacional e vegetariano, reúne ainda 
muitas vantagens nutricionais, devido à riqueza das matérias-primas da sua 
formulação. 
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Universidade do Minho 

O biopolímero obtido por fermentação, enquanto ingrediente ou aditivo alimentar 
permite conferir a uma variedade de alimentos um conjunto de propriedades texturais 
(tais como volume, viscosidade, carácter fibroso, percepção de saciedade após ingestão) 
não obtidas por atuais alimentos disponíveis no mercado; ao mesmo tempo não 
contribui com quaisquer calorias para o produto final. Finalmente, o seu uso permite 
reduzir até 50-60% a quantidade de matéria-prima na confecção de alimentos (exemplo, 
hamburgers, enchidos). 

O método fermentativo usado para a obtenção deste biopolímero é inovador e está já 
projetado para a larga escala e a baixo custo (uma limitação até então universalmente 
reconhecida). 

Miguel Gama 

Fernando Dourado 

Satisfibre – produção e comercialização de bionanofibras 
naturais para uso como ingrediente alimentar 

A fermentação em grande escala para obtenção do biopolímero fibroso associada à 
incorporação deste nos alimentos, visa o desenvolvimento e comercialização de 
produtos com novas texturas, baixos em calorias, ricos em fibra e livres de constituintes 
de origem animal para responderem às crescentes necessidades de um público-alvo que 
pretenda recorrer a alternativas alimentares “saudáveis”.  

Ao nível de produtos cárneos, além da redução da quantidade calórica do alimento, é 
possível reduzir a quantidade de matéria-prima original, sem alterar significativamente 
as propriedades do alimento (a título de exemplo, é possível produzir-se um hamburger 
com 50% da carne original, sem alterar a textura, sabor do produto, e contribuindo para 
o enriquecimento em fibra e diminuição do aporte calórico do produto). 

Não se espera que o uso deste polímero requeira alteração de qualquer etapa ou 
equipamento de fabrico de produto alimentar. 

As propriedades do biopolímero fibroso com relevância para o sector alimentar constam 
de: 

- Sabor neutro, que torna compatível com vários alimentos doces, salgados, picantes, 
etc... 

- Custo competitivo, permitindo a redução do preço final dos alimentos, por substituição 
directa de outros ingredientes; 

- Aptidão para modificação de textura e reologia dos alimentos (incorporação de fibras 
ou microfibras); 

- Excelentes propriedades dietéticas, com zero calorias; 

- Efeitos fisiológicos interessantes - todos os associados às fibras, nomeadamente ao 
nível do transito intestinal; provável efeito ao nível da absorção de gorduras; 

- Bom preenchimento bucal durante a mastigação, conduzindo a uma sensação de 
saciedade; 
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FoodInTech | Spin-off da Universidade Católica Portuguesa 

Gestão da produção agro-alimentar: Operações; Qualidade; Segurança 
Alimentar; Rastreabilidade; Auditorias; G.Documental; Incidências 

Três produtos: 

- SIGA i - INDÚSTRIA: Controlo dos dados relevantes à produção e integração 
com ERP suportam: PAPER FREE FOOD INDUSTRY 

- SIGA r - RETALHO: Controlo dos dados de Qualidade e Segurança Alimentar de 
várias unidades de retalho respondendo a exigências legais e normativas de 
controlo e monitorização 

- SIGA a - AUDITORIAS: Suporta actividades de consultoria, inspeção e auditoria, 
nomeadamente: Construção de check-lists, Planeamento, Execução via 
smartphone, Relatórios, Não-Conformidades e Análise de resultados 

Miguel Fernandes (FoodInTech) 

 

Francisco Furtado (FoodInTech) 

Manuela Vaz Velho (IPVC) 

SIGA - Sistema Integrado de Gestão Alimentar 

SIGA i: Agro-indústrias (Carne, Pescado, Bacalhau, Panificação e Pastelaria, 
Aditivos alimentares, Cereais e Moagens, Lacticínios, Conservas, Pré-
confecionados, etc.); 
 

SIGA r: Retalho e distribuição (Restauração, supermercados, talhos, etc.) 
 

SIGA a: Equipas de Qualidade, Consultores, Auditores 

 

- Rápida implementação 

- Diferentes fluxos de produção 

- Todos os setores Agro-industriais e Retalho 

- Integrável com ERP e hardware 

- User friendly 

- Recolha de dados em tempo real 
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Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro 

Neste sistema, os alimentos devem ser confecionados a temperaturas relativamente 

elevadas, cerca de 100º C seguido de um rápido arrefecimento, atingindo o produto a 

temperatura interna de 3ºC  ou inferior. Com a tendência crescente para os 

consumidores evitarem produtos tratados quimicamente, em favor dos naturais, dando 

vantagens à dieta mediterrânea e pratos tradicionais, há necessidade em desenvolver 

técnicas para manter a qualidade natural dos alimentos sem a utilização de conservantes 

químicos. O uso da embalagem a vácuo ou atmosfera modificada aumenta o período de 

vida útil dos produtos. A aplicação de microbiologia preditiva  para determinação da vida 

útil e segurança microbiológica de pratos confecionados em sistema cook-chill constitui 

uma ferramenta útil e uma mais valia que pode ser usada pelas indústrias do setor de 

produção de alimentos. 

Cristina Saraiva 

Maria João Moreira 

António Silva 

Irene Oliveira 

Sistema Cook-chill aplicado a alimentos prontos a consumir 

Empresas de restauração e catering 

- Preparação de refeições (pratos tradicionais) antecipadamente e conservação 
em atmosferas modificadas, permitindo aumentar o seu tempo de vida útil 

- Os pratos tradicionais proporcionam uma experiência sensorial agradável, com 
sabor, cheiro, e de aspeto "confecionado em casa" com menor esforço por 
parte do consumidor final 

- A aplicação de microbiologia preditiva na análise de alimentos preparados 
segundo o sistema cook-chill permite estimar a sua vida útil 
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Escola Superior de Biotecnologia | Católica Porto 

A estabilidade de alguns sumos com reduzido processamento térmico pode ter 
um tempo de prateleira limitado pelo crescimento sobretudo de fungos e fácil 
oxidação de algumas dos componentes antioxidantes dos sumos. A adição de 
quitosanos estabelecidos sob várias condições e com formulações optimizadas 
permite assegurar o controlo de oxidação dos sumos com preservação de 
componentes funcionais ao mesmo tyempo que reforça a protecção contra 
contaminantes bacterianos produtores de esporos (Bacillus cereus) ou fungos. 

Manuela Pintado (ESB-UCP) 

 

Solução baseada em quitosanos para aplicação em sumos e 
outras bebidas como antimicrobianos e antioxidantes 

Aplicação a sumos ou outras bebidas ou matrizes com reduzido teor proteico, 
com potenciais vantagens: 

• Substituição de aditivos químicos; 

• Enriquecimento das bebidas; 

• Alargamento do tempo de vida de bebidas “naturais”. 

Adição de quitosanos estabelecidos, permitindo assegurar o controlo de 
oxidação dos sumos, preservando os componentes funcionais e reforçando a 
protecção contra contaminantes bacterianos e fungícos. 
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Centro Tecnológico TECNOVA 

La tecnología NIRs permite la medida de parámetros de calidad en frutas y 

hortalizas, además de en otras matrices, en pocos segundos sin la necesidad de 

destruir la muestra y con la ventaja de que la medida puede ser 

multiparamétrica. 

Joaquín Pozo Dengra 

Tecnología de análisis no destructiva mediante el uso de Espectroscopía 
en el Infrarrojo Cercano para la medida de grados brix en sandía y melón 

La tecnología esta lista para ser personalizada a cada caso concreto y está en 

fase de demostración. 

 

Esta tecnología permite agilizar las labroes de selección y recolección en campo 

de la sandía, además de facilitar el control de calidad en las agorindustrias. 
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Escola Superior de Biotecnologia | Católica Porto 

Tecnologia que permite a obtenção de queijos frescos de cabra ou mistura com 
outros tipos de leites, com intensidades diferenciadas e com capacidade de 
grelhar sem fusão e com sabor diferenciado e com intensidades diferentes. Para 
além disso, com leite de cabra mantém o elevado nutricional de cabra com 
sabor mais equilibrado e aceite pelo consumidor. 

Manuela Pintado (ESB-UCP) 

 

Carlos Pereira (ESAC) 

Ana Gomes (ESB-UCP) 

Rita Queiroga (ESB-UCP) 

 

 

Tecnologia de fabrico de queijo cabra adequado para grelhar 

Aplicação em desenvolvimento de novos queijos; Promoção de novas formas de 
consumo; Valorização de produtos tradicionais. Elevado potencial de 
diferenciação na área diversificação gastronómico de queijo: espetadas de 
queijo, etc. 

Não existe a tecnologia implementada. Capacidade de o queijo grelhar sem 
fusão, mantendo o sabor aprazível e com elevado potencial no 
desenvolvimento gastronómico a quente ou a frio. 
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ESA - Instituto Politécnico de Santarém 

O vinagre é obtido por dupla fermentação alcoólica e acética de líquido ou 
outras substâncias de origem agrícola (Norma EN 13188:2000). O seu poder 
solvente e capacidade extractante selectiva, permite a manufactura de uma 
grande variedade de vinagres com adições, fazendo macerar e/ou dissolver, 
num vinagre-base de origem variável, plantas, partes de plantas, especiarias, 
mel, etc, com o enriquecimento da matriz, que ganha em complexidade e 
permite modificar as características sensoriais e/ou funcionais do vinagre-base. 
Foram desenvolvidos dois protótipos de vinagre com adições: 1) vinagre de 
vinho branco com adição de mirtilo 2) vinagre agridoce, de vinho tinto 
monocasta Touriga Nacional com adição de mel e especiarias (cravinho, vagem 
de baunilha e pau de canela). 

Cristina M.C. Laranjeira 

Maria Fernanda da Silva Pires 
Ribeiro 

Maria Gabriela Basto de Lima 

Marília Oliveira 

Inácio Henriques 

Maria José Mendes Diogo 

Carlos Pedro Trindade 

Paula Lúcia Silvério Ruivo 

Cláudia Isabel de Sousa Costa 

Tecnologia vinagreira: Vinagre com Adições 

Os vinagres com adições desenvolvidos apresentam claro potencial de 
utilização industrial face ao pequeno esforço de investimento necessário, custos 
de produção muito aquém das margens potenciais e à sua adaptabilidade a 
processos de produção já existentes. A produção de vinagre em Portugal está 
centrada em dois principais tipos de indústrias: de maior dimensão, que 
produzem principalmente para as grandes cadeias de distribuição alimentar; 
pequenas unidades industriais, centradas na produção de vinagres “gourmet”, 
destinados a segmentos claramente de menor consumo. Considera-se que o 
potencial de aplicação é claramente superior nas unidades de menor dimensão 
destinadas ao segmento de maior valor acrescentado.  

No desenvolvimento do vinagre com mirtilo, averiguou-se, entre outros, o 
poder extractivo a frio e a quente, a evolução da dureza das bagas e cor da fase 
líquida, testando matrizes (vinagres de vinho branco e tinto, de sidra e de 
arroz), graus de acidez, concentrações, estado de integridade do fruto 
(inteiro/picado/cortado) e tempos de maturação. No desenvolvimento do 
vinagre agridoce, procurou-se optimizar uma formulação que conferisse essa 
característica, através de adições de mel a matrizes diversas; as especiarias 
além de conferirem maior complexidade, foram intencionalmente adicionadas 
para reforçarem características originais da casta. Realizaram-se ensaios de 
pasteurização pós-adições, em todas as formulações. Os resultados 
microbiológicos permitiram concluir não ser necessário este tratamento 
térmico final, desvantajoso dos pontos de vista sensorial e físico-químico. 
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O vinagre é obtido por dupla fermentação alcoólica e acética de substâncias de 
origem agrícola. A sua aptidão tecnológica viabiliza o fabrico de vinagres e 
vinagretes com adições, macerando especiarias, plantas, etc. A matriz resulta 
selectivamente enriquecida, com novas sensações e funcionalidades. A 
picklagem fresh pack é um processo de conservação em vinagre sem 
fermentação. Articularam-se ensaios tecnológicos, laboratoriais e sensoriais. 
Desenvolveu-se o protótipo de uma conserva agridoce de pêra-abacaxi, 
adaptando a picklagem-fresh de hortícolas a frutos. Partindo de um mix de 
vinagres e sumo de laranja desenvolveu-se ainda o protótipo de um vinagrete 
de laranja aromatizado e especiado, em suspensão estável. 

Cristina M.C. Laranjeira 

Mª Fernanda S.P. Ribeiro 

Marília Henriques 

Mª Adelaide Oliveira 

Mª Gabriela Lima 

Mª José Diogo 

Paula Lúcia Ruivo 

Débora Carvalho 

Inês Fernandes  

Mafalda Duarte 

Mariya Mash’Yanova 

Telma Carvalho 

Tecnologia Vinagreira: vinagrete de laranja e 
pickles de pêra-abacaxi agridoce 

Concebidos como produtos gourmet para a Nova Cozinha, pretendeu inovação 
e conveniência. O vinagrete de laranja possui fórmula inovadora, aliando aroma 
e sabor frutado, fresco e levemente picante ao ácido sui generis do vinagre. O 
pickles de pêra-abacaxi possui dupla utilização: consumida a fruta, a infusão 
usa-se como vinagre de mesa (aplicação incomum em pickles). Os frutos exibem 
aspecto brilhante e textura firme; na infusão o bouquet é harmonioso, com 
notas de especiarias e poejo. A análise económica dos protótipos destaca a sua 
adaptabilidade à indústria existente, reduzido esforço de investimento, baixos 
custos de produção, elevadas taxas de rentabilidade e preços de venda 
similares a outros produtos vinagreiros gourmet. 

Pickles de fruta e vinagretes são sobretudo caseiros. Inovou-se ao adaptar a 
picklagem industrial de hortícolas à conservação ácida de frutos doces. 
Formulando combinações de frutos/vinagres, criou-se um pickles agridoce, 
optando pelo mix pêra-abacaxi em vinagre de arroz aromatizado (frutose, 
pimentas, canela, baunilha e poejo). Pré-salga, edulcoração e aditivos (E300 e 
E509) é fulcral. Na concepção do vinagrete de laranja procurou-se aliar 
complexidade aromática à sensação de frescura na boca. Optou-se pelo mix 
vinagres de arroz e de vinho branco, com sumo de laranja aromatizado 
(gengibre, menta, pimenta preta); a produção prévia de extracto de hortelã-
pimenta em vinagre e adições de goma enológica e E300 conduziram ao efeito 
desejado. 
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IBET - Instituto de Biologia Experimental e Tecnológica 

A tecnologia oferecida visa a extração de compostos de elevado Valor 
acrescentado (compostos bioativos, corantes, conservantes e aromas naturais), 
utilizando processos sob pressão moderada. Gases inertes ou solventes não-
tóxicos (água, álcool) comprimidos são utilizados como solventes para 
extracção selectiva a partir de matizes naturais.  

A equipa associada a esta oferta de tecnologia possui alargada experiência na 
área e são vários os exemplos que mostram o sucesso da sua aplicação para 
obtenção de produtos com potencial valor comercial. 

Catarina Duarte 

Ana Teresa Serra 

Ana Matias 

Agostinho Alexandre 

Valor sob Pressão 

A tecnologia é potencialmente interessante para industrias produtoras de 
extractos ou industrias transformadoras, no sentido de recuperar ainda 
ingredientes de valor acrescentado, a partir dos seus resíduos ou excedentes. 

 O mercado de ingredientes naturais  é actualmente um dos mercados mais 
atraentes, o que se deve essencialmente à procura crescente do consumidor 
por produtos saudáveis não sintéticos e isentos de toxicidade.   

 Uma vez que a aplicação desta tecnologia é transversal ao processamento de 
matrizes de diferentes origens, podem obter-se  produtos finais com 
características diferentes que permitam caracterizá-los como aromas, ou 
conservantes, ou corantes ou ingredientes bioactivos com aplicação na 
produção de alimentos ou cosméticos funcionais, nutricosméticos, ou 
suplementos alimentares. 

Seletividade de extração: o uso de fluídos supercríticos ou de solventes 
biocompatíveis pressurizados a pressão elevada permite especificidade para 
determinados compostos ou famílias de compostos.  

Processo limpo: a remoção por descompressão no final do processo permite 
obter produtos finais isentos de solventes. 

Condições suaves de processamento: são usadas  condições de operação que 
não afectam a qualidade funcional dos ingredientes extraídos, temperaturas de 
extracção não excedem os 45ºC. 

Não requer processos de esterilização adicionais:  porque contaminações 
microbianas são evitadas. Bactérias e outros microorganismos patogénicos são 
inactivados/eliminados a alta pressão 

Tempos de extracção menores que processos convencionais 
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INOV´LINEA, TAGUSVALLEY 

 

Valorização matérias-primas pouco utilizadas a nível industrial. Permite o 
aproveitamento de fruto não comercializável em fresco e de subprodutos 
resultantes da indústria alimentar. 

Resultante de dupla fermentação (alcoólica e acética) de líquido ou outras 
substâncias de origem agrícola. Processo produtivo baseado quer em métodos 
tradicionais quer industriais, com objectivo de desenvolver um produto com 
características organolépticas diferenciadoras, atractivas e alto valor 
acrescentado. 

Alexandra Mendes  

Joana Grácio 

Marco Alves 

Vinagre de diospiro 

Produto de conveniência sobretudo para o consumidor final enquadrando-se 
ainda em mercados específicos, nomeadamente mercado gourmet ou nicho 
para exportação. Elevado potencial para aumentar a gama de produtos para 
tempero. 

Desenvolvimento de novo produto, diferenciador, de alto valor acrescentado. 
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