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Espaço FOOD I&DT 
Investigação e Desenvolvimento Tecnológico  

ao Serviço do Sector Alimentar 

 A Alimentaria & Horexpo Lisboa – Salão Internacional da Alimentação, 

Hotelaria e Tecnologia para a Indústria Alimentar trata-se do maior evento a 

nível de negócios e contactos em Portugal nos sectores da Alimentação, 

Distribuição e Hotelaria. A Alimentaria & Horexpo Lisboa posiciona-se 

estrategicamente como plataforma de negócios entre a Europa, África e América 

do Sul. Para além de cobrir todo o mercado português, é uma ponte natural para o 

comércio da indústria alimentar com os países de influência portuguesa – Brasil, 

Angola, Cabo Verde, Moçambique – totalizando mais de 200 milhões de potenciais 

consumidores. 

A Organização da Alimentaria & Horexpo 2011 decidiu incluir o espaço FOOD I&DT 
no certame - um espaço dedicado a inovações que resultem de projectos de I&DT 

provenientes de Entidades do Sistema Científico e Tecnológico (ESCT) ou de 

empresas em parceria com ESCT. Os projectos foram seleccionados de acordo 

com três critérios: possuírem um grau de inovação que os diferencie a nível 

nacional e internacional, terem um elevado potencial de utilização comercial e 

terem como parceiros de desenvolvimento pelo menos uma ESCT.  
 

Local do FOOD I&DT: Pavilhão 4 | FIL | Parque das Nações, Lisboa 

Data: 27 a 30 de Março de 2011 

Para mais informações, por favor, contacte: food.idt2011@gmail.com 

 



 

Espaço FOOD I&DT 
Investigação e Desenvolvimento Tecnológico  

ao Serviço do Sector Alimentar 

 O FOOD I&DT é um espaço dedicado à inovação na área alimentar, onde serão 

apresentadas tecnologias resultantes de projectos de I&DT com potencial de 

utilização comercial, em desenvolvimento ou desenvolvidas nas Entidades do 

Sistema Científico e Tecnológico. O objectivo é dinamizar parcerias entre 

investigadores e empresas, centros tecnológicos e universidades, tendo como fim 

a comercialização e a valorização das tecnologias. A iniciativa é organizada pela 

INOVISA (www.inovisa.pt), em colaboração com a Alimentaria & Horexpo 2011. 

  

Para além da exposição de tecnologias, o espaço FOOD I&DT enquadra uma “zona 

lounge”, para potenciar o networking entre os participantes, onde diariamente será 

organizada uma degustação de produtos alimentares portugueses, em parceria 

com a Escola Superior de Hotelaria e Turismo do Estoril. 

 

O concurso FOOD I&DT distinguirá e premiará o melhor projecto de entre os 

projectos seleccionados e presentes no espaço FOOD I&DT da Alimentaria & 

Horexpo 2011. O projecto vencedor será seleccionado por um júri com 

representantes de diversas instituições, sendo-lhe atribuído um prémio final. 
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Produtos 
Produto Instituição Tecnologia 

Doce Equilíbrio – Livro 

 
Escola Superior de Hotelaria e Turismo do Estoril 1 

Chouriço e Manta de carne Escola Superior Agrária de Bragança 2 

Confecção culinária inovadora embalada em atmosfera 

protectora 
Escola Superior de Hotelaria e Turismo do Estoril 3 

Cachupa em Conserva Escola Superior de Hotelaria e Turismo do Estoril 4 

Creme para barrar à base de chocolate e azeite Escola Superior Agrária de Beja 5 

Tecnologia Vinagreira / Vinagre com Adições Escola Superior Agrária de Santarém  6 

Productalga 

Microalgas em alimentos e cosméticos 
Instituto Superior de Agronomia e Instituto Piaget 7 

Castanha-valor 

Valorização de sub-produtos da castanha 
Instituto Piaget 8 

Hidrolisados Funcionais de Proteína de Sardinha 
Instituto Politécnico de Leiria - Escola Superior de 

Turismo e Tecnologia do Mar 
9 

Bombom de Queijo de Castelo Branco Velho DOP Escola Superior de Hotelaria e Turismo do Estoril 10 

Flor de sal – SALMARIM Universidade do Algarve 11 

ALGELO: Produção de gelo  

suplementado com extractos de algas 
Instituto Politécnico de Leiria 12 

Almôndegas de vegetais refrigeradas e embaladas em 

atmosfera modificada 
Instituto Politécnico de Viana do Castelo 13 

Pasta de Azeitona Galega Instituto Politécnico de Viana do Castelo 14 

Pão sem glúten para doentes celíacos Instituto Politécnico de Viana do Castelo 15 

 Rissol sem glúten para doentes celíacos Instituto Politécnico de Viana do Castelo 16 

Manteiga à base de Azeite Natura,  

Alho e Orégãos e Cebola Frita 
Instituto Politécnico de Viana do Castelo 17 

Gel de tempero de peixe assado Instituto Politécnico de Viana do Castelo 18 

FUCOPOL -  Novo polissacárido  

microbiano produzido a partir de glicerol 
Faculdade de Ciências e Tecnologia - UNL 19 

Biofiambre de Legumes Instituto Politécnico de Viana do Castelo 20 

CapsAroma Escola Superior Agrária de Coimbra 21 

Desarrollo de bioplásticos con actividad antimicrobiana y 

con capacidad para controlar la difusión de agentes activos 
Universidad de Huelva 22 

Reutilización de residuos de la vinificación y crianza 

 del Jerez para usos cosméticos 
Universidad de Cádiz 23 

Paté de Caracol  Universidade do Algarve 24 



Processos / Serviços 
Processo / Serviço Instituição Tecnologia 

CHESTNUTSRAD  

Tratamento Alternativo de Conservação de Castanha 

Instituto Politécnico de Bragança 

 
25 

Utilização de concentrados 

 líquidos de proteínas de soro em produtos lácteos 

Escola Superior Agrária de Coimbra 

 
26 

Metodologia alternativa 

 para secagem de um produto tradicional 

Escola Superior Agrária de Viseu 

 
27 

 Planificação de uma Lota Ideal 
IPL- Escola Superior de Turismo e Tecnologia 

do Mar 
28 

Estudo da utilização de atmosfera protectora 

 em salsa fresca cortada 

Escola Superior de Hotelaria e Turismo do 

Estoril 
29 

Estudo da substituição parcial do cloreto de sódio por cloreto de 

potássio em presunto 

Escola Superior Agrária de Santarém 

 
30 

DeTOxVega Instituto Superior de Agronomia 31 

Novas Tecnologias de Processamento de Hortofrutícolas: 

Tratamentos de UV e métodos combinados 

Universidade Católica Porto - Escola 

Superior de Biotecnologia  
32 

S-HBM Instituto Superior de Agronomia 33 

Pasteurização a frio de alimentos Universidade de Aveiro 34 

Conservação de espetadas de peru frescas em MAP Instituto Politécnico de Viana do Castelo 35 

Aplicación de tratamientos combinados  

para la conservación de alimentos 
Universidad de Jaén 36 

Desarrollo de nuevos métodos y acoplamientos instrumentales 

para la especiación química de elementos en alimentos 

cardiosaludables. Integración medioambiental y toxicológica 

Universidad de Huelva 37 

 Biosíntesis de compuestos selenio con propiedades terapéuticas 

en organismos marinos con fines alimenticios 

Universidad de Huelva 

 
38 

 Estudio del efecto: a) antitumoral; b) antiinflamatorio y; c) 

antioxidante de los compuestos minoritarios presentes en el 

Aceite de Oliva Virgen. 

Universidad de Jaén 

 
39 

 Control analítico en calidad y seguridad alimentaria, 

medioambiente y muestras biológicas 
Universidad de Almería 40 

Espectrometría de masas de Isótopos Estables (IRMS) y 

fotocatálisis 
Universidad de Córdoba 41 

 Mejora de las Características Nutricionales de las Microalgas  

mediante Manipulación Genética de la Ruta de Síntesis de 

Carotenóides 

Universidad de Huelva 42 



Processo / Serviço Instituição Tecnologia 

Manual de Boas Práticas e  

Manuseio nas Embarcações de Pesca 

Instituto Politécnico de Leiria - Escola 

Superior de Turismo e Tecnologia do Mar 
43 

SimbiSoy ICETA 44 

 PuFOxRaman Instituto Superior de Agronomia 45 

Língua electrónica Universidade de Aveiro 46 

 CADIA Universidad de Almería 47 

 Konectia, S.L. Universidad de Cádiz 48 

CONTROL DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA (LAB) Universidad de Almería 49 

NIRS-UCO Universidad de Córdoba 50 

Minusalcoól Instituto Superior de Agronomia 51 

Processos / Serviços 



Tecnologia Vinagreira / Vinagre com 

Adições 

Entidade 

Equipa 

Escola Superior Agrária de Santarém 

Cristina Laranjeira | ESAS  

Maria Fernanda Ribeiro | 

ESAS  

Maria Gabriela Basto de 

Lima | ESAS  

Marília Henriques | ESAS  

Maria José Diogo | ESAS  

Carlos Trindade | ESAS  

Paula Ruivo | ESAS  

Cláudia Costa | ESAS  

TECNOLOGIA 

O vinagre é obtido por dupla fermentação alcoólica e acética de líquido ou outras substâncias de origem agrícola 

(Norma EN 13188:2000). O seu elevado 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 (vinho, sidra, álcool, arroz, etc.) plantas, partes de plantas, especiarias, mel, etc, enriquecendo a matriz, que 

ganha em complexidade e permite modificar as características sensoriais do vinagre-base. Foram preparados dois 

protótipos de vinagres 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). 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 da cor da fase líquida, testando diversas matrizes (vinagres de vinho branco e tinto, de sidra e 

de arroz), diversos graus de acidez, concentrações e estados de integridade do fruto (inteiro/picado/cortado) e 

tempos de maturação. No desenvolvimento do vinagre agridoce, procurou-se optimizar uma formulação que 

organolepticamente conferisse essa característica, através de adições de mel a matrizes de diversos tipos e grau 

acético; as especiarias seleccionadas além de conferirem maior complexidade e riqueza gustativas, foram 

intencionalmente adicionadas para reforçarem certas características originais da casta. Foram ainda realizados 

ensaios tecnológicos de pasteurização dos protótipos, após as adições, em todas as formulações testadas. Os 

resultados microbiológicos permitiram concluir não ser necessário este tratamento térmico final, que também não se 

revela vantajoso dos pontos de vista sensorial e físico-químico. 

APLICAÇÃO 

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 ainda face à sua adaptabilidade a 

processos de produção já existentes. A produção de vinagre em Portugal está centrada em dois principais tipos de 

indústrias: 1) indústrias de maior dimensão, que produzem principalmente para as grandes cadeias de distribuição 

alimentar; 2) pequenas unidades industriais, centradas na produção de vinagres “gourmet”, destinados a segmentos 

claramente de menor consumo. Consideramos que o potencial de aplicação dos produtos desenvolvidos, é claramente 

superior nas unidades de menor dimensão destinadas ao segmento de maior valor acrescentado. Tomando como 

exemplo o segundo protótipo desenvolvido, vinagre agridoce, a análise económica efectuada baseou-se na simulação 

de introdução do produto numa unidade em produção, sendo de destacar o reduzido esforço de investimento 

necessário (cerca de 15000 euros) para um volume de produção de 10 mil litros/ano. Considerando todos os custos de 

produção e estimando um preço de comercialização similar a outros vinagres “gourmet”, obtiveram-se taxas de 

rentabilidade superiores a 11%, com um Valor Actualizado Líquido de aproximadamente 25 mil euros. 
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Responsáveis  

Cristina Maria Carruço 

Laranjeira 

Maria Fernanda da S. Pires 

Ribeiro 



Estudo da substituição parcial do cloreto de 

sódio por cloreto de potássio em presunto 

Entidade 

Equipa 

Escola Superior Agrária de Santarém 

António Raimundo | ESAS  

Igor Dias | ESAS  

Ana Maria Neves | ESAS  

Cristina Laranjeira | ESAS  

Maria Gabriela Basto de 

Lima | ESAS  

Maria da Conceição Faro | 

ESAS  

Pepe Industrial de Carnes, 

Lda. 

Consórcio da Marca Mação 

Associação dos Industriais 

de Carnes do Concelho de 

Mação 

TECNOLOGIA 
Uma tecnologia de fabrico de presunto, com substituição parcial de cloreto de sódio por cloreto de 

potássio, para obtenção de presunto português com um teor de sódio que permita torná-lo um 

produto mais saudável, contribuindo, desse modo:  

-para a prevenção da morbilidade e da mortalidade cardiovasculares - nomeadamente o 

abaixamento da pressão sanguínea; 

- e para a sobrevivência de um produto cárneo tradicional, produzido num concelho do interior 

português, Mação. 

APLICAÇÃO 
O trabalho foi suscitado pelo interesse de empresas produtoras de presunto do Concelho de Mação, 

pelo que contribuirá para que estas empresas possam a curto prazo proceder à comercialização 

desta variedade de presunto e, desse modo, promover também uma imagem saudável dum produto 

cárneo tradicional que comercializam, incluído no Consórcio da Marca Mação. Existe, pois, o 

potencial para a curto/médio prazo se obterem benefícios económicos para as regiões produtoras 

e benefícios ao nível da saúde para os consumidores deste produto tradicional. 
Responsável  

António José Faria 

Raimundo 
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