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Dia Nacional da Cultura Científica

ESPAÇO ENTREVISTA

Artigo de opinião "Um bom bife"

O Espaço Associado desta edição é dedicado ao projeto "Missão Avenal",

da Avenal PetFood, que se destaca pela ajuda sólida que tem atribuído a

associações, colónias, instituições, particulares, escolas, entre outros. Em

2022, no âmbito deste projeto, a Avenal Petfood doou mais de 25

toneladas em alimentos.

"... perceber melhor as alterações futuras

que a alimentação terá no horizonte 2030,

2040, 2050 (...) e de que maneira nos

podemos posicionar para nos afirmarmos

como parte da solução..."

1º ENCONTRO COLABORATIVO
FEEDINOV

O evento reuniu as 18 entidades parceiras

deste CoLAB, e afirmou-se como um

espaço de reflexão e de networking,

otimizando sinergias e potenciando novos

desafios.

Espaço Associado: Missão Avenal

Espaço Entrevista com Presidente
da Direção do FeedInov
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Após um ano de desafios, é com orgulho que partilhamos a

alegria pela continuidade e execução de projetos relevantes, que

reiteram a importância crítica da procura de respostas para o

setor pecuário no geral e da alimentação animal em particular,

de forma multidisciplinar e integrada. 

Em 2023, continuaremos a investir na transferência da ciência

para a prática, impulsionados pela nossa ambição de construir

um futuro mais sustentável, e enquanto estrutura de interface

entre a indústria, as entidades de I&D e o consumidor. 

Manteremos o foco e reforçaremos os nossos programas de

recrutamento e o envolvimento proativo do FeedInov com

escolas e universidades. 

Agradecimentos a toda a Equipa, Direção, Associados, Parceiros

e Fornecedores pela confiança, orientação sólida e apoio

unânime ao longo do ano de 2022. 



ESTUDO SOBRE GASES COM EFEITO DE
ESTUFA EM EXPLORAÇÕES LEITEIRAS 

O estudo “Ammonia and greenhouse emissions from cow's

excreta are affected by feeding system, stage of lactation

and sampling time”, da autoria da agora investigadora do

FeedInov Ana Raquel Rodrigues, publicado em julho de

2022 na revista Journal of Environmental Management, foi

destaque na Agência Lusa e diversos outros meios de

comunicação social.

O estudo, que avalia o potencial de emissão de gases com

efeito de estufa e de amoníaco das explorações comerciais

de bovinos de leite do Entre-Douro e Minho, foi

evidenciado nomeadamente pela sua contribuição para a

adequada gestão de dejetos mediante/ajustado ao sistema

de alimentação. O mesmo “levanta questões pertinentes e

estabelece premissas importantes para trabalhos científicos

futuros contribuindo para o desenvolvimento de uma

estratégia para reduzir a pegada de carbono, aumentando

a competitividade e a resiliência do setor leiteiro

português”.

Os resultados do trabalho colocam, também, em realce o

sucesso de colaboração entre a academia e as empresas do

setor leiteiro, destacando um setor cada vez mais

consciente quanto ao seu impacto ambiental e focado em

encontrar soluções de melhoria dos seus processos

produtivos.

A notícia da Lusa foi destaque em vários outros meios de

comunicação, nomeadamente no Observador, Agroportal,

Noticias ao Minuto, entre outros meios locais e regionais.

Leia o artigo completo aqui: bit.ly/3v6zYAh
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FEEDINOV PARTICIPA NAS JORNADAS
TÉCNICAS DE BOVINOS DE LEITE  

O trabalho foi desenvolvido por uma equipa multidisciplinar, no
âmbito do PhD da autora no programa doutoral em ambiente
empresarial SANFEED – Sustainable Animal Nutrition and Feeding,
do ICBAS - Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar da UP.

Ana Sofia Santos, Diretora de Ciência e Inovação do

FeedInov, foi uma das oradoras convidadas das Jornadas

Técnicas de Bovinos de Leite, evento organizado pela

SOJAGADO (marca comercial da SORGAL), trazendo a

debate o tema: “Os constantes desafios do setor leiteiro e

de que maneira os podemos combater”.

Integrando o plano de ações de formação do Grupo SOJA

DE PORTUGAL, a iniciativa teve como foco a inovação da

indústria de alimentos compostos, elucidando para

algumas técnicas de melhoria da rentabilidade e

sustentabilidade do efetivo.

http://bit.ly/3v6zYAh
https://www.facebook.com/ICBAS.UP?__cft__[0]=AZWmjuZe8VYpi3GnQ8Fow2JD_-GUCzsuh-2RyVgRZRlZ-BJPoy44JLR7ljm72982l4RjewbWxw1zF1rHWisFfEabfB4WMZWmgFeH_TuemadCWH4DvCwVqLSU8QdlSSYnbMISiI8GU3rd4prm9Z-zbG780Sf8FeJFpao8fkkeYxiB0xvY8ImndimzIyOQEPE-oFlNO_sk96Db-6M0U2E62OgE&__tn__=-]K-R
https://www.facebook.com/racoessojagado?__cft__[0]=AZWqhEFZExQjHfQUQEFP0r00OnhUakYHMJu_PMTCj7gxdWDbMHSJPi7lGMDqIpbnQalACXLOnCPCwkZEjSQKzbrRH_gKsL-z3baboo4EL5CEBQuVcqn87KXO0pqCjM8I9RDNgdhkJlCKIGlMbIUyXOYQeKUiFNW_0g-Qa1lEDFq60YIWotuqA3LEzgN-50ebeWMG96hbdrH6hOeW5glMQYbA&__tn__=-]K-R
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AGRIFOOD OPEN DAY
A equipa FeedInov CoLAB participou na 1ª edição do

AgriFood Open Day, evento que se realizou em Arruda dos

Vinhos a 13 de dezembro passado, e que contou com a

presença de vários oradores nacionais e internacionais,

desde grandes empresas a startups, passando por

universidades e entidades públicas e europeias.

Além do programa completo do evento, o FeedInov integrou

o Focus Group Arruda 2030 que resultou, através dos

trabalho dos diferentes grupos presentes, numa proposta

para o Município de Arruda dos Vinhos sobre o caminho a

seguir na área agroalimentar.

INIAV:  Iº ENCONTRO
DE COLABS

PROGRAMA DE
CAPACITAÇÃO DE
INTERFACE

O FUTURO DOS PADRÕES
DE CONSUMO
ALIMENTAR 
Carlota Gouveia defendeu com êxito a

sua dissertação no Mestrado de

Engenharia e Gestão Industrial do

Instituto Superior Técnico, trabalho que

teve a co-orientação da Diretora de

Ciência e Inovação do FeedInov CoLab,

Ana Sofia Santos. Pensar o futuro dos

padrões de consumo alimentar na

população portuguesa, foi o tema chave

deste estudo concluído com nota final

de 19 valores. 

Os resultados da investigação terão

continuidade, assim como salientam a

relação efetiva de sucesso e de

proximidade do FeedInov com o

Ensino Superior. O Futuro é

colaborativo!

A equipa de investigadores do FeedInov

participou no Programa de Capacitação

de Interface, organizado pela ANI-

Agência Nacional de Inovação.

Decorrido na Universidade de Coimbra,

a iniciativa contou com várias dezenas

de participantes, nomeadamente os

principais atores do Sistema Nacional

de Inovação em torno de várias

atividades. 

O programa TECH4INNOV integrou,

nesta fase, 3 ciclos de formação em

formato híbrido. 

O FeedInov CoLAB marcou a sua

presença na primeira edição do

Encontro de CoLABs, organizado pelo

INIAV, IP, que decorreu no Polo de

Inovação da Fonte Boa, Vale de

Santarém, em novembro de 2022.

Uma iniciativa de partilha de

conhecimento, fomento de sinergias e

de networking entre os seis

Laboratórios Colaborativos

(CoLAB4Food, FeedInov, ForestWISE,

InovPlantProtect, Smart Farm CoLAB,

Wines & Vines) com participação do

INIAV.

https://www.facebook.com/carlota.gouveia.1234?__cft__[0]=AZXlxUKZaBsRatYtOHjR-Bo4JfLgei4XSZ1htEeSzpH4-PslKqe5yMgCeTOlJp1m-dyecTd0uHo16Scqo3M6wM5Kk9AfWy7TnWIsEdSFYhrDIMDF5XOqtpYQ1u1ol8aXQTCeQqGqeXQU1ypwFjMhYZ4w8iFfOYDS5KsAGIi0bcmHBLk6lfelCiObowG7gG6REtl0IOxIUNzbRKdEUqtHwqIh&__tn__=-]K-R
https://www.facebook.com/carlota.gouveia.1234?__cft__[0]=AZXlxUKZaBsRatYtOHjR-Bo4JfLgei4XSZ1htEeSzpH4-PslKqe5yMgCeTOlJp1m-dyecTd0uHo16Scqo3M6wM5Kk9AfWy7TnWIsEdSFYhrDIMDF5XOqtpYQ1u1ol8aXQTCeQqGqeXQU1ypwFjMhYZ4w8iFfOYDS5KsAGIi0bcmHBLk6lfelCiObowG7gG6REtl0IOxIUNzbRKdEUqtHwqIh&__tn__=-]K-R
https://www.facebook.com/carlota.gouveia.1234?__cft__[0]=AZXlxUKZaBsRatYtOHjR-Bo4JfLgei4XSZ1htEeSzpH4-PslKqe5yMgCeTOlJp1m-dyecTd0uHo16Scqo3M6wM5Kk9AfWy7TnWIsEdSFYhrDIMDF5XOqtpYQ1u1ol8aXQTCeQqGqeXQU1ypwFjMhYZ4w8iFfOYDS5KsAGIi0bcmHBLk6lfelCiObowG7gG6REtl0IOxIUNzbRKdEUqtHwqIh&__tn__=-]K-R
https://www.facebook.com/tecnico.ulisboa.pt/?__cft__[0]=AZXlxUKZaBsRatYtOHjR-Bo4JfLgei4XSZ1htEeSzpH4-PslKqe5yMgCeTOlJp1m-dyecTd0uHo16Scqo3M6wM5Kk9AfWy7TnWIsEdSFYhrDIMDF5XOqtpYQ1u1ol8aXQTCeQqGqeXQU1ypwFjMhYZ4w8iFfOYDS5KsAGIi0bcmHBLk6lfelCiObowG7gG6REtl0IOxIUNzbRKdEUqtHwqIh&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/FeedInov/?__cft__[0]=AZXlxUKZaBsRatYtOHjR-Bo4JfLgei4XSZ1htEeSzpH4-PslKqe5yMgCeTOlJp1m-dyecTd0uHo16Scqo3M6wM5Kk9AfWy7TnWIsEdSFYhrDIMDF5XOqtpYQ1u1ol8aXQTCeQqGqeXQU1ypwFjMhYZ4w8iFfOYDS5KsAGIi0bcmHBLk6lfelCiObowG7gG6REtl0IOxIUNzbRKdEUqtHwqIh&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/agencianacionaldeinovacao?__cft__[0]=AZXFxV82uKLWKvWVoDq66sneeoBhHmg6uYXuGjUMPkmounA3nJXiaGSyD6LA3YfEM-umnRYbIIFGmksnpcbMepFGP_bppmJscQe0IfT7OrTjLpgufXqi9qJ6X3i5dDWjP7nGAiutz_M_esk_edOCVQun2j4lhCw-H0S7ZIbxHtZ8w91fkLQish3N2Z_K5_oqoWzsNKtVgL22n4faIzSZ4pkj&__tn__=-]K-R
https://www.facebook.com/INIAV.IP?__cft__[0]=AZXRnGtJt0H7LxurAKzN0N2t3NH6E5eXjuPnGdNJYFaMrp-R-IGn6TdtEqsZGfAA4DMc1PrTuhEWl3X0ifaFJZFqpl3YQiD_y0XTXc_MMaWsHRNo8XDBbzWuc7loNC9lZmx600mS5Jrg5-HThuoHAnHKL0M2i5eZho4C5Ho-VmwnCHchEXCaKmILneRn6QoPgdeMZdiOU404ODY5y1rQ3gmL&__tn__=-]K-R
https://www.facebook.com/hashtag/iniav?__eep__=6&__cft__[0]=AZXRnGtJt0H7LxurAKzN0N2t3NH6E5eXjuPnGdNJYFaMrp-R-IGn6TdtEqsZGfAA4DMc1PrTuhEWl3X0ifaFJZFqpl3YQiD_y0XTXc_MMaWsHRNo8XDBbzWuc7loNC9lZmx600mS5Jrg5-HThuoHAnHKL0M2i5eZho4C5Ho-VmwnCHchEXCaKmILneRn6QoPgdeMZdiOU404ODY5y1rQ3gmL&__tn__=*NK-R


Dia Nacional da
Cultura Científica
2 4  N O V E M B R O

No Dia Nacional da Cultura Científica em Portugal

(24 de novembro) e para o celebrar, o FeedInov

CoLab foi convidado para um encontro com a

comunidade académica da IADE - Creative University

- Faculdade de Design Tecnologia e Comunicação da

Universidade Europeia, para falar de ciência aos

estudantes do curso de Marketing e Inovação. A

Masterclass, dedicada ao tema "Sustentabilidade no

Setor Agropecuário", foi apresentada pela

investigadora do FeedInov, Myriam Taghouti,

abordando os pilares da sustentabilidade, os

objetivos do desenvolvimento sustentável,

oportunidades de economia circular e simbiose in-

dustrial para o sector agropecuário.

A iniciativa teve como objetivo aumentar a literacia

científica junto daqueles que, no futuro, podem ter

um papel ativo na disseminação do conhecimento

científico. Foram ainda discutidos vários mitos e a

importância da cultura científica junto destes futuros

profissionais que serão, também, os facilitadores de

literacia comunicacional, nomeadamente junto dos

cientistas. Um círculo de oportunidades que pode

criar espaços e novas possibilidades para o aumento

da cultura científica e  combate à desinformação. 

https://www.facebook.com/FeedInov/?__cft__[0]=AZVYlZxblemHXIvflj7-k8CuDaFxvbYwfVNzI2DG2wIAp7Ji6rIWxzRvzbUoDvXNc3m6xTuCfGoOUGL0LqLeCkX70Oa_Ul5FMhUSmlLUhO5B36IeFsBaVnqcrCOE0rwg3ExO-gMWvg7BQtwC8f6ExKKOgmdr__oGRYxS5n0cVhIXTkHBPJy_yFutEsNgPhv6qWnvgFWxHG7wrJJV5Jk89Y2C&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/IADE.CreativeUniversity/?__cft__[0]=AZVYlZxblemHXIvflj7-k8CuDaFxvbYwfVNzI2DG2wIAp7Ji6rIWxzRvzbUoDvXNc3m6xTuCfGoOUGL0LqLeCkX70Oa_Ul5FMhUSmlLUhO5B36IeFsBaVnqcrCOE0rwg3ExO-gMWvg7BQtwC8f6ExKKOgmdr__oGRYxS5n0cVhIXTkHBPJy_yFutEsNgPhv6qWnvgFWxHG7wrJJV5Jk89Y2C&__tn__=kK-R


geral@feedinov.com

FEEDINOV VAI À ESCOLA

+351- 243 767 300 www.feedinov.com

Explicar a nutrição e alimentação animal às crianças e jovensExplicar a nutrição e alimentação animal às crianças e jovens

é um dos motes da iniciativa é um dos motes da iniciativa “FeedInov Vai à Escola”“FeedInov Vai à Escola”,,

dinamizada pelo FeedInov CoLab. Trata-se de um projetodinamizada pelo FeedInov CoLab. Trata-se de um projeto

científico- pedagógico que disponibiliza informação ecientífico- pedagógico que disponibiliza informação e

ferramentas de transferência do conhecimento científico, eferramentas de transferência do conhecimento científico, e

que permite trazer a ciência para a prática, eque permite trazer a ciência para a prática, e em em  20222022

envolveu cerca de duas centenas de crianças e jovens.envolveu cerca de duas centenas de crianças e jovens.  

Os Infantários, Jardins de Infância e Escolas de 1º, 2º e 3ºOs Infantários, Jardins de Infância e Escolas de 1º, 2º e 3º

Ciclo interessados em promover ações para crianças ou jovensCiclo interessados em promover ações para crianças ou jovens

no âmbito deste projeto, devem contactar o FeedInov atravésno âmbito deste projeto, devem contactar o FeedInov através

dos dados em rodapé.dos dados em rodapé.  

TRANSFERÊNCIA DETRANSFERÊNCIA DE
CONHECIMENTOCONHECIMENTO



Entrevista com Eng.º José Romão Braz,
Presidente da Direção do FeedInov
(IACA, associado FeedInov). 

Que premissa esteve na decisão da IACA de integrar um consórcio da
natureza do CoLAB FeedInov, e qual a mais-valia de um projeto desta
natureza? 

principal associado do laboratório colaborativo, uma vez que é

a associação representativa do setor da alimentação animal

em Portugal. Foram desafiadas todas as empresas do setor e

diversas universidades, isto sempre em cooperação com o

INIAV e com a UTAD, e com uma ajuda muito importante do

Professor Emídio Gomes, Reitor da Universidade de Trás-os-

Montes e Alto Douro. 

EM FOCO

DOIS ANOS DE
ATIVIDADE
COLABORATIVA
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JRB: A decisão da IACA-Associação Portuguesa do Industriais de

Alimentos Compostos para Animais de integrar este consórcio e também

trazer consigo uma série dos seus associados, que se quiseram juntar,

teve a ver com uma conjuntura criada nomeadamente a nível de

legislação, nacional e europeia, em que a iniciativa dos CoLABs era

promovida e havia (e há) financiamento público para incentivar a sua

criação. Também fruto da nossa muito boa relação e proximidade com o

INIAV-  Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veterinária e com a

Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD), começou a surgir

um diálogo que fazia sentido - bem como com o Ministério da

Agricultura - no sentido de se criar um CoLAB dedicado à alimentação

animal. Considerando os desafios que temos pela frente em termos de

alimentação no globo, e todos os desafios associados a alterações

climáticas ou o impacto que as várias atividades têm no ambiente,

achamos que era muito pertinente avançar com um Laboratório

Colaborativo especificamente da área da alimentação animal. É a partir

daqui que surge a IACA, no fundo, como o promotor principal ou como o

Considerando os desafios que temos pela frente em termos de alimentação noConsiderando os desafios que temos pela frente em termos de alimentação no
globo, e todos os desafios associados a alterações climáticas ou o impacto queglobo, e todos os desafios associados a alterações climáticas ou o impacto que
as várias atividades têm no ambiente, achamos que era muito pertinenteas várias atividades têm no ambiente, achamos que era muito pertinente
avançar com um Laboratório colaborativo especificamente da área daavançar com um Laboratório colaborativo especificamente da área da
alimentação animal.alimentação animal.

 FOTOGRAFIA PUBLICADA EM:  "VOZ DO CAMPO"
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PERCEBER MELHOR
AS ALTERAÇÕES FUTURAS QUE A

ALIMENTAÇÃO TERÁ NO HORIZONTE 2030,
2040, 2050, OU SEJA, NO FUTURO COMO SERÁ

A ALIMENTAÇÃO DA POPULAÇÃO...

BALANÇO E DESAFIOS
FUTUROS DO FEEDINOV 

WWW.FEEDINOV.COM

Ao fim destes dois anos de trabalho, que balanço faz da atividade
do FeedInov?

JRB: O balanço é positivo, pese embora tenhamos de fazer a

autocrítica de que o arranque foi mais lento do que aquele que

nós esperávamos. Não é que sirva de desculpa, mas é um facto,

nós após a constituição (em 2019) tivemos a questão da

pandemia por COVID-19, que apesar de todas as novas

tecnologias e desta facilidade de reunião virtual, prejudicou o

início da atividade, ou pelo menos a constituição da equipa e o

arranque dos vários projetos. Tanto é que, se bem me lembro, a

primeira vez que todos os membros do FeedInov estiveram juntos

presencialmente foi apenas dois anos depois. 

Passada essa fase inicial de dificuldade de fazer arrancar os

projetos, de contratação de pessoas e de juntar a equipa, eu acho

que começa a ser muito positivo, uma vez que já estamos  ligados

a vários projetos com várias entidades, públicas e  privadas;

também já temos algumas prestações de serviço; estamos

obviamente a tentar aproveitar e fomos solicitados para vários

programas do PRR, que é mais uma ferramenta que incentiva a

ligação da academia, das empresas e de organizações como os

Laboratórios Colaborativos. Portanto, o FeedInov está claramente

a posicionar-se e a afirmar-se junto da indústria e dos vários

parceiros.  

E passada esta fase inicial, na sua perspetiva quais são os
desafios e projetos que, no entender da direção, fazem mais
sentido para o FeedInov a curto e a médio prazo?

JRB: Eu diria que a maior parte dos objetivos iniciais ainda se

mantêm atuais, nomeadamente perceber melhor as alterações

futuras que a alimentação terá no horizonte 2030, 2040, 2050, ou

seja, no futuro como será a alimentação da população, que

evolução vai ter e que implicação isso tem na alimentação

animal, e de que maneira nós nos podemos posicionar para nos

afirmarmos como parte da solução. 
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O FeedInov foi estruturado sendo sediado na Estação Zootécnica
Nacional, no Vale de Santarém. De que forma é que esta localização
contribui para a premissa da inovação deste CoLAB?

JRB: Para nós é emblemática a localização do FeedInov por várias

razões. A primeira, pelo significado que esta Estação Zootécnica

Nacional (EZN)  tem para a agropecuária ou agroalimentar em geral

em Portugal. É uma estrutura que já deu muito e pode dar muito mais,  

seja ela alvo de investimentos por parte do INIAV e do Governo da

República, porque na realidade era essa uma das premissas também

da nossa localização: criar uma espécie de um cluster do

agroalimentar, onde com o investimento do INIAV, com o investimento

das empresas, com o investimento do FeedInov, todo esse ecossistema

que aí estivesse pudesse potenciar a investigação e a criação de novos

ingredientes e de novas soluções alimentares. Portanto, o sítio em si

traz toda essa história. Também a localização é uma localização fora de

grandes centros, numa zona que fica mais  central, digamos, para os

vários players de norte a sul do país, e obviamente também pelas

regiões autónomas. Essa localização é importante por isso. Porém a 

ACELERAR E
PARTILHAR
CONHECIMENTO

JRB (CONT.): É nossa convicção, quando se discute a alimentação

animal, de que não é diabolizando ou usando dados de forma

enviesada que vamos resolver o problema da alimentação global.

Temos de ter uma visão baseada em ciência e aí o FeeedInov é

claramente um parceiro extraordinário porque é composto por

doutorados e mestres, portanto, por pessoas altamente qualificadas e

cujo mérito académico é reconhecido e, nesse sentido, contamos com a

sua capacidade, com a sua investigação também para nos apontarem 

 soluções e áreas em que temos de melhorar para podermos, no fundo,

responder a este tal desafio. 

Por outro lado, conseguirmos após estes três anos iniciais, garantir a

atividade do FeedInov - já fizemos uma nova candidatura para

assegurar mais três anos de atividade - e espero que consigamos ir

solidificando a nossa presença para sermos cada vez mais autónomos,

nomeadamente através de um conjunto de prestação de serviços ao

setor e à comunidade, e irmos garantindo a viabilidade de uma

estrutura como um CoLAB, que é o FeedInov. 

Mas tenho que aproveitar esta oportunidade para dizer que, de alguma

maneira, nós estamos desiludidos também com as promessas de muito

investimento que ia ser feito por parte do INIAV e que ainda não se

concretizou, o que também não ajuda a potenciar a afirmação do

FeedInov. 

EZN tem condições para ser muito melhor, desde auditórios, fábrica

experimental de rações, possibilidade de ensaios in vivo, portanto,

temos tudo para fazer da Estação Zootécnica Nacional um polo de

desenvolvimento do agroalimentar. 

Partindo da premissa de que a ciência é global e é colaborativa, no seu
entender que estratégia os CoLABs em geral devem adotar no sentido
de uma maior relevância internacional, com impacto efetivo na
sociedade?

JRB: É verdade que a ciência é global, o próprio nome do Laboratório

Colaborativo é uma designação muito feliz, na minha opinião, no

sentido de que é através da colaboração que sabemos, hoje em dia, que

podemos potenciar muito a investigação e acelerar o aparecimento de

resultados, como aliás vimos recentemente com a questão das vacinas e

de que forma a colaboração de cientistas por todo o mundo fez

diminuir, em muito, o período entre a concepção e hipótese de uma

ideia à sua chegada ao mercado.  A ideia colaborativa é essencial à

génese, ou mesmo à estrutura no FeedInov. Como é que nós podemos

potenciar, o que é que nós devemos adotar? É um pouco aquilo que

temos vindo a fazer, que é a nossa ligação a outros CoLABs a nível

europeu, a participação em projetos também transnacionais, a presença

nas reuniões, encontros e congressos de referência a nível europeu…

Isto sempre no sentido de um networking e colaboração entre a nossa

equipa de trabalho com outras equipas, e o contrário.  Desse modo,

podemos acelerar e partilhar conhecimento. 
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tese de testarem novas soluções num ambiente controlado,

reduzido e de base científica, para poderem tomar decisões de

gestão e, com isso, lançarem novos produtos no mercado. É, de

facto, muito relevante a disponibilização de todos os

equipamentos a nível laboratorial, assim como a questão da

constituição da fábrica experimental moderna. O FeedInov

precisa de instalações e infraestruturas dos vários parceiros, seja

da Estação Zootécnica Nacional,  da UTAD ou de outros, para

que possa concretizar o seu objetivo de ser relevante para a

indústria e stakeholders. 

VOZ INDEPENDENTE
FEEDINOV

JRB: O setor de alimentação animal tem passado por diversas provas e desafios

muito grandes, o último dos quais relacionado com a subida de preço das

matérias primas depois do despoletar da guerra na Ucrânia. Este contexto

mostrou à sociedade em geral, na Europa,  que a alimentação não é garantida.

Nesse sentido, é preciso dizer-se que para garantirmos a alimentação a uma

população global crescente, precisamos de agricultores e de uma agricultura

moderna, assim como precisamos da ciência para uma maior eficiência e

sustentabilidade. Nesse sentido, acho que uma estrutura como o FeedInov sai

reforçada neste atual período que vivemos.  

Como vê o FeedInov daqui a 5 anos?

JRB: Daqui a cinco anos, espero que o FeedInov tenha conseguido (porque

nessa altura já terá cerca de oito anos), primeiro cumprir os objetivos iniciais a

que se propôs, ou seja, que tenha claramente conseguido partilhar com os seus

parceiros, associados e todos os demais Stakeholders a tal visão do que vai ser

a alimentação em geral, e de que forma a alimentação animal poderá, no

futuro, continuar a ser parte da solução. Vejo o FeedInov cada vez mais

entrosado com as empresas, vejo as empresas a nível nacional a recorrerem a

este CoLAB para diversos estudos de investigação, e vejo-o também como uma

instituição ouvida pela sua voz independente e científica. E isso é algo muito

importante para nós! O FeedInov tem como associado a IACA, diversos

fabricantes de alimentos compostos, tem várias universidades e institutos de

investigação, portanto o FeedInov é, e tem que ser independente nas conclusões

a que chegar. É muito importante a partilha das suas conclusões, o desfazer de

mitos, a passagem de informação sempre de base científica, e 

 sem qualquer orientação política. O que queremos do FeedInov,

é  que seja respeitado como uma voz independente. 

Em função da evolução das indústrias em Portugal, e no que se
refere ao posicionamento futuro do FeedInov quanto a serviços
empresariais prestados ao mercado, o que considera mais
relevante nesta estratégia?

JRB: Por um lado, que as empresas percebam a mais-valia que

o FeedInov pode representar para elas, nomeadamente para

testar em pequena escala e investigar determinadas soluções -

sem entrar em grandes pormenores, nós já estamos a fazê-lo. 

 Por outro lado, para que isto seja uma realidade será

importante resolver a questão do investimento necessário na 

 Estação Zootécnica Nacional, por forma a que possamos usufruir

dos vários equipamentos e outras valências em protocolo, e em

partilha de ganhos dar às indústrias e aos stakeholders a hipóte-

Está previsto que o FeedInov crie cerca de 12 a 15 postos de trabalho
altamente qualificados nas áreas da ciência animal, mas também das
tecnologias inteligentes. O mercado dispõe com facilidade desta oferta
de recursos humanos ou, pelo contrário, reconhece uma lacuna no
mercado e, por isso, a criação do FeedInov?

JRB: A questão da localização em Santarém é uma mais-valia,

mas há que ter em conta também as condições de habitação para

que as pessoas possam fixar aí a sua residência. Esta falta de mão

de obra, à qual nós também não somos imunes, é uma realidade.

Contudo, precisamos perceber melhor de que forma esta questão

vai ser ou não um problema futuro, mas objetivamente neste

momento estamos a ter alguma dificuldade em cumprir todos os

postos de trabalho altamente qualificados de que necessitamos. 

FEEDNEWS   ENTREVISTA

FIM

Face aos atuais desafios da alimentação animal, que contributos pode dar o
FeedInov? 

 FOTOGRAFIA DE AUTORIA DE RODRIGO CABRITA



1º ENCONTRO COLABORATIVO FEEDINOV1º ENCONTRO COLABORATIVO FEEDINOV

Realizou-se, a 10 novembro de 2022, o 1º Encontro Colaborativo

FeedInov, evento voltado para os nossos 18 associados. Sob o tema

principal “Dois anos de interface colaborativa: FeedInov”, os

participantes puderam acompanhar a apresentação de dados de trabalho,

equipa e áreas estratégicas, bem como discutir sobre as oportunidades e

desafios futuros. Na ocasião, houve espaço para muita reflexão,

networking, e reforço das oportunidades de cooperação entre todas as

entidades parceiras. Estamos cheios de novidades para compartilhar em

breve!

Participaram na Sessão de Abertura Romão Braz, Presidente da Direção

do FeedInov (IACA); Olga Moreira, Vice-Presidente da Direção do

FeedInov (Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veterinária, IP) e

Emídio Gomes, Presidente do Conselho Consultivo do FeedInov (UTAD).

Para finalizar o dia, apagamos as velas dos dois anos de atividade

do FeedInov. Um bolo de celebração especial que sinaliza um

período de desafios, trabalho, conquistas, aventuras. Obrigada aos

nossos associados, colaboradores, parceiros, seguidores e a todos os

que nos inspiram a fazer mais e melhor… Por essa razão,

apagamos estas velas em conjunto. 

"A iniciativa pretende ser um espaço de

reflexão e de networking, no contexto

das estratégias de investigação e

inovação em nutrição e alimentação

animal, otimizando sinergias e

potenciando novos desafios". 

2 Anos de Atividade
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EQUIPA FEEDINOV
O FeedInov CoLAB conta atualmente com 7 recursos humanos na

sua equipa. Até fevereiro de 2023 concluirá o processo de novas

contratações que permitirão, segundo Ana Sofia Santos, Diretora

de Ciência e Inovação, “reforçar a massa crítica já existente por

forma a responder às solicitações atuais e crescentes apresentadas

ao laboratório colaborativo, que já se estabeleceu como uma

estrutura de interface de referência entre a indústria e as

entidades de I&D promovendo abordagens inovadoras,

disseminação de tecnologia e criação de negócios no setor da

produção, com um especial enfoque na alimentação animal”. 

Os editais de contratação disponibilizados preveem a contratação

de oito novos recursos humanos altamente qualificados que ficarão

afetos às suas atividades de Investigação, Desenvolvimento e

Inovação na área da ciência animal, nomeadamente nutrição

animal. O processo de recrutamento em curso representa um

investimento, para os próximos três anos, de mais de 900 Mil Euros

em recursos humanos altamente qualificados.



UM BOM BIFE: PARTE I
Para mim, não há nada como um

bom bife. Talvez por isso me

incomode ouvir tantas opiniões sobre

o consumo de carne, em particular do

consumo da carne de bovino, e dos

seus malefícios, sem fundamento

científico. Pode ser defeito

profissional, porque passei os últimos

20 anos a estudar a qualidade da

carne bovina e não consigo perceber

qual o fundamento de algumas das

afirmações que se publicam e

defendem em determinados fóruns.

Principalmente porque muitos deles

são totalmente desprovidos de base

científica. Sim, é através da ciência,

do estudo aprofundado dos temas

que se devem basear as afirmações

“cheias de convicção” que se fazem e

não na perceção e opinião pessoal de

cada um. Só porque… “eu acho” que

é assim!

14   15 
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ANA CRISTINA MONTEIRO, SCIENCE MANAGER DO FEEDINOV

Para se melhor perceber o porquê das

discussões sobre um alimento

nutricionalmente rico é preciso ir um

bocadinho mais ao fundo da questão.

Tentemos então esclarecer alguns dos

supostos defeitos que podemos

encontrar no consumo de carne. 

1º - Consumo exagerado. Pois este mal

não se prende só com a carne.

Comemos muito. Contrariamente, há

quem coma muito pouco. O poder de

compra e o acesso, quase sem limites,

aos bens alimentares é um privilégio,

mas não para todos. As regiões do

globo como a Europa, América do

Norte e Oceânia são continentes com

acesso, a preço razoável, a bens

alimentares. No entanto, noutras

regiões do globo tal não acontece e,

quando se pretende restringir ou

proibir o consumo de bens alimentares

de elevado valor  nutricional, parece 



FEEDNEWS    OPINIÃO UM BOM BIFE: PARTE I

descabido. Numa linguagem mais

popular poderíamos dizer que “isto é

conversa de quem anda com a

barriguinha cheia”. Quem não tem

acesso a estes bens, com certeza que,

assim que o puder fazer, vai querer

consumi-los e quem somos “nós” para

os querer proibir. 

Mas voltando à questão do excesso de

consumo. As estatísticas indicam que

nas referidas regiões do globo existe

excesso de consumo de carne. Tal

parece verdade, mas também é

verdade que é difícil discernir, dentro

dos valores apresentados, o que é

desperdício. Vejamos o exemplo de

Portugal, o levantamento da

informação sobre o consumo de carne

não é uma tarefa fácil e inclui toda a

carne disponível para consumo (kgs de

carne com base nos abates). No

entanto, nem toda a carne é

consumida, existem diversos

desperdícios ao longo da cadeia, na

limpeza das carcaças no matadouro,

na desmancha das mesmas e

“limpeza” das peças, no talho e no

restaurante ou em casa quando a

carne é cozinhada. Para além destes

existe o desperdício daquilo que não

se consome, isto é, fica no prato ou na

travessa, ou pior, do que se estragou e

vai diretamente para o lixo. 

Também nos esquecemos que as

estatísticas nacionais não distinguem o

consumo pela população e o consumo

devido ao turismo. O que é que isto

tudo quer dizer? 

Quer dizer que quando a nível

nacional é contabilizado o consumo

por habitante, não são retirados os

valores de consumo pelos turistas e,

como tal, entra tudo na fatia de

consumo da população portuguesa. 

Com base no que foi referido,

podemos concluir que na realidade o

consumo de carne não é tão elevado

quanto transparece. No entanto é

difícil saber exatamente qual a

quantidade de desperdício e qual a

quantidade consumida pelos turistas.

No primeiro caso, existem dados a

nível global que indicam que cerca

de 30 % dos alimentos produzidos

são desperdiçados ao longo da

cadeia alimentar e antes de chegar

ao consumidor final. No entanto,

estes dados são gerais e, no que diz

respeito à carne, supõe-se que o

valor não seja tão elevado. Um

trabalho realizado sobre o

desperdício alimentar em Portugal,

aponta um desperdício de 10 % de

carne ao longo da cadeia alimentar e

um desperdício de 4,7 % de carne

nas famílias, na preparação e

consumo em casa (preparação dos

alimentos, doses excessivas e não

totalmente consumidas, alimentos

esquecidos no frigorífico ou

congelador, etc.). Apesar de tudo o

que foi referido o consumo ainda é

excessivo. A questão que se coloca é:

excedido por quem? Por mim não é,

por isso… alguém anda a comer os

meus bifes!

Mais uma vez, em vez de haver uma

política educacional, no sentido de haver

um consumo moderado dentro de uma

dieta nutricionalmente equilibrada,

aplicam-se regras desmedidas e sem

fundamento. 

Existe ainda um aspeto muito importante

que está a ser descurado e que é

simultaneamente amplificado quando se

começa a defender a diminuição do

consumo de carne. Nem todos temos a

mesma necessidade de consumo de carne.

Isto parece-nos mais ou menos óbvio. No

entanto, talvez a necessária diminuição de

consumo não esteja a ser feita por quem

deve efetivamente diminuir o consumo.

Foram já reportados alguns problemas

originados pelo facto de uma percentagem

de adolescentes, que seguindo as redes

sociais sem triagem da informação, nem

quem os esclareça corretamente, tem vindo

a diminuir o consumo de carne. Ao limitar

a dieta começam a surgir problemas de

carência de alguns nutrientes, mas voltarei

mais tarde a este assunto. 

É, por isso, importante apoiar campanhas

ou medidas de consumo moderado, numa

dieta equilibrada e não de proibição. O

esclarecimento da população sobre uma

alimentação equilibrada e inclusivamente

dos perigos de dietas demasiado

restritivas deve ser uma prioridade das

entidades com competência no assunto. 
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2º Excesso de gordura e um perfil

lipídico desequilibrado. Temos de saber

de que é que estamos a falar. Carne de

aves? Carne de suíno? Carne de bovino?

Enchidos? Não é tudo igual e a

diferença é gigantesca. Comer um bife,

uma fêvera ou peito de frango, não é

exatamente a mesma coisa do que

comer enchidos. Até porque, e esse é

um dos grandes erros dos estudos sobre

carnes vermelhas em que põem tudo no

mesmo saco, não comemos estas

“carnes” com a mesma frequência. O

consumo de enchidos é muito mais

esporádico, o que é observável pelas

vendas. Da mesma forma e tendo em

conta uma análise mais fina dentro de

cada espécie animal, comer uma fêvera

ou entremeada também não é

exatamente igual. A frequência de

consumo também não o é. 

Mas voltemos ao teor ou percentagem

em gordura. Quando se cola a

realidade nacional aos estudos feitos

noutros países estamos a cometer um

grande erro. Em primeiro lugar,

porque tradicionalmente no nosso país

comemos carne magra, contrariamente

ao que acontece noutras regiões do

globo. A realidade de hábitos de

consumo noutras regiões como

América (p. ex. EUA, Brasil, Argentina

ou Uruguai), alguns países da Europa

(p.ex. Reino Unido) e a Oceânia não é

comparável diretamente com a nossa e

aqui não me refiro ao consumo em

quantidade, mas à qualidade do

produto consumido. 

O que comprometemos a nível de

qualidade organoléptica (sabor) ao

consumirmos carne com baixo teor

em gordura, ganhamos de alguma

forma em baixo consumo de gordura. 

Vou exemplificar o que referi com

alguns dados concretos. Focando-me

na carne bovina, em Portugal, o teor

em gordura de um bife varia

geralmente entre 1 e 3 % (Monteiro

et al., 2012; 2014). Esta é a nossa

realidade e existem diversos

trabalhos publicados neste âmbito,

com raças autóctones, com raças

“comerciais” e até imitando a

experiência do consumidor no

supermercado. Neste campo a

realidade noutros países é outra. Nos

EUA a carne é classificada em três

categorias principais “select”,

“choice” e “prime”, sendo a mais

vendida a categoria “choice”. A

classificação nestas diferentes

categorias está relacionada com a

qualidade da carne e com a

experiência sensorial que daí advém,

nomeadamente com o teor em

gordura, sendo que no tipo de carne

mais vendido (“choice”) o teor em

gordura varia entre 4 e 10 %.

Importa ainda referir que o

Departamento de Agricultura dos

Estados Unidos (USDA Food

Composition Databases) definiu

classificações da carne/peças de carne

com base no teor de gordura,

incluindo no escalão de carnes

magras as peças com menos de 10 % 

de gordura e no escalão de carnes muito

magras, peças com menos de 5 % de

gordura. No Reino Unido, foi definido

que a carne magra apresenta uma

percentagem de gordura entre 5 e 10 %

(British Nutrition Foundation, 2005).

Estes dados demonstram bem as

diferenças existentes. 

O mesmo acontece em relação à carne de

suíno, que é também ela, geralmente

magra. Obviamente que nem todas as

peças são iguais, como já foi referido

anteriormente.

Então porque é que andamos sempre a

ouvir falar na gordura da carne? Bem, na

minha opinião, em Portugal deveríamos

falar na falta de gordura da carne

produzida a nível nacional e de como isso

afeta a sua qualidade organolética

(diminui o seu flavor e tenrura) e,

consequentemente, afeta negativamente

a experiência de comer um bom bife. 

Bibliografia a pedido junto do autor:

ana.monteiro@feedinov.com

O tema da composição da gordura da
carne também é polémico e merece ser
esclarecido. Deixaremos este tópico
para a próxima edição da nossa
Newsletter. 

UM BOM BIFE: PARTE I



Não é por acaso que quando falamos da Avenal

Petfood não conseguimos deixar de mencionar

os quase 25 anos de existência exclusiva na

produção de alimentos para gatos e cães.

Dizemos com orgulho que a Avenal Petfood,

associado FeedInod, é pioneira na área em

Portugal, e que não só comemora com

entusiasmo onde chegou, como também tudo o

que quer ainda conquistar!

PROJETO SOLIDÁRIO JÁ DOOU 25 TOLENADAS DE ALIMENTOS

@AVENALPETFOODFEEDNEWS   17    18 

Feita de pessoas apaixonadas por animais e que

dedicam todos os esforços para lhes conseguir

dar o melhor, assim se define este associado!

Mas o que muitos desconhecem é que a Avenal

Petfood também é missão, e que desenvolve um

importante trabalho junto de associações e

instituições para que todos os animais em

necessidade, possam receber alimentação de

qualidade.

.
1954

Empresa Portuguesa

Início da história 

da Avenal Petfood

.
2021
Certificação 

 "higher level" da
norma IFS Food

 

.
Monte Redondo

 (nova sede)

Nova unidade de
produção

2000
Rações Avenal S.A.

 1ª empresa Portuguesa a produzir

exclusivamente alimentos secos

para cães e gatos

.
2017

.
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Em 2022, a Avenal Petfood doou mais de 25

toneladas em alimentos para cães e gatos, parte

destas através de uma parceria com a BSA, o

banco de sangue animal. 

Em julho de 2022 a empresa aceitou também o

convite da Base Aérea de Monte Real (BA5) para

patrocinar um passeio com cães, onde ofereceu

kits de amostras e uma doação de 100 Kg em

alimentos para a APAMG- Associação Protectora

de Animais da Marinha Grande. 

Já no arranque de 2023 a Avenal Petfood passou

a integrar o projeto de adoções dos gatinhos da

União Zoófila, e está a preparar uma sólida

parceria com a Petify. 

Procure mais informações e ajude nesta missão

em www.avenal.pt

 

25 TONELADAS DOADAS 

A Missão Avenal existe desde sempre: é um

projeto inato que foi acompanhando o crescimento

da empresa e cujo mote é ajudar todos os que

procuram a Avenal Petfood. Anos passaram e, com

o número de solicitações a aumentar, a empresa

decidiu em 2020 dar-lhe a tangibilidade que

merecia.

Assim a Missão Avenal ganhou um nome e, de

forma mais estruturada, procura agora manter o

seu objetivo e ir mais longe. 

No balanço do projeto, destaca-se uma ajuda

sólida a associações, colónias, instituições,

particulares, escolas e diversos outros projetos.

Foram ainda desenvolvidas parcerias como

participação em eventos de solidariedade,

passatempos online, parcerias na adoção.

A Avenal fomenta a adoção e atualmente está a
desenvolver projetos de sensibilização sobre o
abandono.

MISSÃO AVENAL

http://www.avenal.pt/


COMO PODEMOS MELHORAR A
OFERTA GLOBAL DE ALIMENTOS?

V E J A  A  A N Á L I S E  F E E D I N O V

A O  A R T I G O  N O  L I N K :

H T T P S : / / F E E D I N O V . C O M / A R

T I G O S /
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O recente estudo publicado na Nature Food mostra que mudanças no fluxo global de

alimentos e subprodutos podem representar o redirecionamento da alimentação animal

para o uso humano de 10-26% da produção total de cereais e 17 milhões de toneladas

de peixe. Os ganhos na oferta alimentar seriam entre 6 e 13% em termos de conteúdo

calórico, e entre 9-15% em termos de teor proteico.

Em Portugal, o FeedInov, juntamente com um conjunto de parceiros, está a trabalhar na

procura de respostas a este nível. Muitos dos subprodutos do sistema alimentar já são

usados na alimentação animal, mas há um grande potencial para aumentar o seu uso. O

FeedInov pretende, por isso, fazer a compilação da informação de forma consolidada

sobre a quantidade, tipo, distribuição geográfica e época de produção dos diferentes

subprodutos com valor nutricional para serem utilizados em alimentação animal. Para

além disso, avaliará as vantagens ambientais da utilização destes subprodutos. Espera-

se, no final do projeto, que os recursos obtidos permitam diminuir o desperdício da

indústria agroalimentar portuguesa, aumentar a valorização dos subprodutos do ponto

de vista ambiental avaliando o seu potencial de diminuição de gases de efeito de estufa,

diminuir a pegada de carbono dos alimentos para animais, utilizar cadeias de

abastecimento mais curtas e aumentar a autossuficiência nacional, reduzindo,

consequentemente, a enorme pegada ambiental da importação das matérias-primas.

https://feedinov.com/artigos/?fbclid=IwAR3Nb718jZmHEdXhZOzCxhcglr7hqlbzfQ-Pym081bLudACTsXPJdyEcokA


Comemorações do Dia Mundial do Inseto Comestível
Destacam o futuro da alimentação humana e da sustentabilidade ambiental

A Portugal Insect (Associação Portuguesa

de Produtores e Transformadores de

Insetos), da qual a EntoGreen faz parte

da direção, organizou a 4ª Edição do Dia

Mundial do Inseto Comestível no Porto

de Leixões, em Matosinhos, a 27 de

outubro de 2022. Recuperamos aqui o

registo deste evento anual de

celebração, por ser um dia importante

para o setor dos insetos em Portugal e

no mundo, pelo que configura sempre o

principal evento a ser organizado pela

Associação.

A 4ª edição do evento deu palco às empresas associadas para sessões técnicas relativas

à produção e transformação de insetos. Contou com a presença de empresas como a

Portugal Bugs, a Tecma Foods, a The Tomorrow Company, e ainda com o apoio da

Associação Portuguesa de Engenharia Zootécnica (APEZ). 

O Presidente da Direção do FeedInov (IACA), Romão Braz, marcou presença em Paris como orador do Trade Summit, evento

organizado em dezembro passado pela USSEC (The U.S. Soybean Export Council). Uma excelente oportunidade de partilha de

conhecimentos e dados com vários países da Europa, África e Médio Oriente.

FEEDNEWS    EM REVISTA

Trade Summit
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A "Cost Action FULLRECO4US" lançou um novo concurso

para missões científicas de curta duração (STSM), para

realizar investigação numa instituição parceira

internacional e fomentar a colaboração entre grupos de

investigação.

As inscrições, abertas até 15/02/23, permitem concorrer a

uma das 4 bolsas para realização até 15 de outubro deste

ano. O FeedInov CoLab é a entidade que co-lidera o

Grupo de Trabalho 3 - “Biological extraction of food and

feed from residues and wastes" - e, nesse sentido, pode

ser a instituição acolhedora para a realização da

investigação pretendida.

FULLRECO4US

Consulte todos os detalhes na chamada à apresentação
de candidaturas através do site da Cost Action:
https://fullreco4us.eu/grants-and-protocols/

https://fullreco4us.eu/grants-and-protocols/



