
Projeto TRADEIT leva professores do IPB e Empresários 
Portugueses a Colónia (Alemanha) para participar no workshop 
sobre sustentabilidade para PMEs da área alimentar 

Em 26 e 27 de março de 2015, os empresários Elisabete Ferreira da “Pão de
Gimonde”, Francisco Figueiredo da “Sabores e Tradições”, e Joaquim Pereira
da “Raporal”, em conjunto com a Professora Elsa Ramalhosa do Instituto
Politécnico de Bragança, participaram no workshop “Sustentabilidade para
PMEs da área alimentar”, organizado no âmbito do Projeto TRADEIT, e que
decorreu em Colónia (Alemanha) com o objetivo de dar apoio ao setor dos
alimentos tradicionais.

Os tópicos abordados no workshop foram os seguintes:
- Eficiência dos processos, ao nível energético e de consumo de água;
- Processos sustentáveis, embalagem e gestão de resíduos;
- Cadeia de fornecimento & Logística;
- Como a sustentabilidade pode fazer crescer o negócio das PMEs.

No segundo dia os participantes tiveram também a oportunidade de visitar
a  feira  de  “ANUGA  –  Food  Tec”,  uma  das  feiras  internacionais  mais
importantes  para  a  indústria  alimentar,  e  puderam  obter  e  recolher
informações  acerca  de  equipamentos  para  processamento  alimentar,
embalagens, serviços, segurança alimentar e ingredientes alimentares.

Empresários Portugueses e Espanhóis participantes no workshop em Colónia
(Alemanha)

Refira-se  que  o  projeto  TRADEIT  iniciou  em  Novembro  2013  e  recebeu
financiamento  do  Sétimo  Programa-Quadro  da  União  Europeia,  tendo  já
realizado diversas iniciativas para PMEs locais, quer a nível nacional quer
internacional

As  PMEs  portuguesas  de  alimentos  tradicionais  dos  setores  da  carne,
laticínios  e  panificação  que  pretendam  fazer  parte  desta  rede  e  que
pretendam vir a participar em atividades futuras, devem manifestar o seu
interesse a:

Professora Elsa Ramalhosa
Escola Superior Agrária, Instituto Politécnico de Bragança, 
email elsa@ipb.pt ou eramalhosa@tradeitnetwork.eu.
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Para  melhor  usufruírem  da  informação  relativa  ao  projeto  TRADEIT,
convidamos  os  empresários  a  efetuarem  o  seu  registo  em
www.tradeitnetwork.eu

Para além destas iniciativas, o projeto TRADEIT também oferece às PMEs a
oportunidade de  encontrar  soluções  tecnológicas  específicas  para  alguns
dos seus problemas e encontrar parceiros de negócio ou de investigação,
através de uma plataforma eletrónica,  intitulada Marketplace,  na qual as
PMEs  se  podem  registar  através  do  link:
https://marketplace.tradeitnetwork.eu/

Este  projeto  recebeu  financiamento  do  Sétimo  Programa-Quadro  da  União  Europeia  para  a
investigação, desenvolvimento tecnológico e demonstração ao abrigo do contrato de concessão
n° 613776
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