Designação do projeto | TRANSCOLAB - Laboratorio Colaborativo Transfronterizo para la sostenibilidad y
innovación del sector Agroalimentario y Agroindustrial
Código do projeto | 0612_TRANS_CO_LAB_2_P
Programa: POCTEP – Programa de Cooperação Transfronteiriça Portugal - Espanha
Objetivo principal |Potenciar la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación
Região de intervenção | Norte de Portugal- Castilla Y León

Parceiros: Instituto Politécnico de Bragança, Universidad de Valladolid, Escuela Politécnica Superior de
Zamora - Universidad de Salamanca, Tecpan - Tecnologia E Produtos P/ Pastelaria E Panificação Lda, Deifil
– Green biotechnology, Molendum, Coperblanc Zamorana S A, Molinos Del Duero, FUESCYL - Fundación
Universidades Y Enseñanzas Superiores De Castilla Y León, FRAH - Fundación Rei Afonso Henriques,
Cámara de Comercio de Zamora, M. Ferreira & Filhas, CNCFS – Centro nacional de competências de frutos
secos, y SORTEGEL.

Data de início | 2019-06-01
Data de conclusão | 2021-12-31
Investimento elegível | 1.309.353,67 Euros
Fundo Comunitário Aprovado 965.493,45 Euros

Objetivos:
A TRANSCOLAB visa estabelecer um Laboratório Colaborativo Transfronteiriço Sustentável AgroAlimentar, a fim de:
1. Identificaçar desafios e necessidades agroecológicos, ambientais e tecnológicos na indústria de
cereais dessas regiões;
2. Promover a exportação de conhecimento e inovações entre os participantes do consórcio e outros
atores, mobilizando o setor privado da região;
3. Estimular uma economia sustentável através do desenvolvimento de projetos e novos produtos
voltados para as necessidades da indústria agro-alimentar e de bioprodutos, especificamente produtos
de cereais;
4. Facilitar e fortalecer o emprego qualificado vinculado à indústria agroalimentar, gerando valor
económico e social nas regiões.

Resultados esperados:
Científico-comercial:

1. Agenda colaborativa entre entidades científicas e entidades empresariais, onde são identificadas as
capacidades dos centros de investigação e as necessidades de negócios, a fim de adaptar as linhas de
investigação e estabelecer novos serviços e sinergias;
2. Desenvolvimento de projetos inovadores de demonstração no setor de cereais, a fim de promover
novos ou melhores produtos de valor natural nas regiões;
3. Capacitação de investigadores entre as entidades participantes, incluindo estadas nas empresas, a fim
de promover a transferência de conhecimento e impulsionar sua inovação
Negócios:
4. Assessoria em questões de PI, planos de negócios inovadores.

Website: http://transcolab.com/

