
 
 

 

 

Designação do projeto | Centro Tecnológico Agroalimentar do Alentejo- CETAA 

 
Código do projeto | ALT20-03-0246-FEDER-000043 
 
Objetivo principal | Reforçar a Investigação, Desenvolvimento Tecnológico e Inovação 

 
Região de intervenção | Serpa 

 
Entidade beneficiária | Município de Serpa 

 
Data da aprovação |07/08/2019 

 

Data de início |01/11/2018 
Data de conclusão |31/10/2020 

 
Custo total elegível | 1.998.563,39€ 

 
Apoio financeiro da União Europeia |1.698.778,88€ 

 
Apoio financeiro público nacional/regional |299.784,51€ 
 
 
Objetivos, atividades e resultados esperados 
• Dinamização e apoio a atividades de investigação aplicada, de desenvolvimento tecnológico e de inovação 
empresarial junto das empresas da fileira alargada do setor agroalimentar, com destaque aos produtos endógenos 
(medronho, figo da índia, alfarroba e plantas aromáticas e medicinais); 
• Desenvolvimento de valências tecnológicas, de gestão, etc.; 
• Promoção da formação técnica e tecnológica especializada de recursos humanos das empresas ou para as 
empresas; 
• Prestação de serviços especializados às empresas. 
 
Serviços a prestar: 
A- Prestação de serviços especializados a empresas da fileira alargada do setor agroalimentar 
B- Inovação (Investigação e desenvolvimento tecnológico de produtos e processos). 

 
Visando: 
a) Promover a valorização industrial do conhecimento tendente à introdução de novos produtos e processos 

industriais, através da atividade de assistência técnica e tecnológica; 
b) Promover a melhoria dos produtos e processos do setor agroalimentar tendo em conta a sua qualidade, design, 

conformidade com normas, compatibilidade com o meio ambiente e eficiência energética; 
c) Promover a difusão de técnicas e tecnologias, proceder à sua demonstração e generalizar a utilização de praticas 

adequadas; 



 
d) Promover a formação especializada do pessoal das empresas e dos seus futuros quadros no domínio da 

tecnologia e da gestão empresarial. 
e) Disseminação de informação especializada ao nível nacional e estrangeiro;  
f) Promoção da utilização racional dos recursos disponibilizados pelos seus associados;  
g) Organização de atividades de formação técnica e tecnológica especializada de recursos humanos das empresas 

ou para as empresas, colóquios e seminários para reforço das capacidades técnicas e tecnológicas do setor 
agroalimentar, fomentando a difusão da inovação e o aumento da competitividade global do setor. 

Valências: 
A- Linhas Piloto semi-industriais com características essenciais para simular o processo industrial básico critico para o 
Scale-Up e desenvolvimento de novos produtos.  
 Linha piloto de produtos hortofrutícolas com destaque aos produtos endógenos (medronho, figo da índia, alfarroba e 

plantas aromáticas e medicinais),  
 Linha piloto de produtos lácteos;  
 Linha piloto de produtos de pastelaria/panificação.  
B- Laboratório  
C- Cozinha/Sala de provas 
E- Espaços de receção, embalamento, armazenagem, expedição e wc 
F- Gabinetes técnicos, Sala multifunções para ações de formação/reuniões. 

 
 

Membros fundadores: Câmara Municipal de Serpa; Associação de Defesa do Património de Mértola; Instituto Politécnico 
de Beja; Universidade de Évora; Centro de Biotecnologia Agrícola e Agroalimentar do Alentejo (CEBAL); Núcleo 
Empresarial do Baixo Alentejo (NERBE) e empresas do setor agroalimentar do Alentejo. 

 
 


