
Oliveira do Hospital

Centro de investigação avança
para investimentos e empregos
O OO Investir um total

de 11 milhões de euros

nos próximos cinco anos
e criar 45 postos de tra
balho qualificado diretos
e outros 60 indiretos é
o objetivo do designado
laboratório colaborati
vo COLAB instalado no
campus de Tecnologia e
Inovação da BLC3 em Oli
veira do Hospital Existin
do 21 laboratórios deste

tipo no país por iniciativa
de Ministério da Ciência
Tecnologia e Ensino Supe
rior pretende se o apoio
ao nascimento e desen
volvimento de estruturas

investigação com ligação
ao meio empresarial e que
façam a comercialização
de conhecimento
No caso de Oliveira do

Hospital o COLAB existen
te esta centrado no desen
volvimento da economia
circular associada ao de
senvolvimento de regiões
do Interior do país tendo
sido aprovado pelo Go

verno em dezembro de

2019 e após um processo
de avaliação de um painel
de peritos internacional
O COLAB de Economia

Circular vai desenvolver
atividades em três pla

taformas tecnológicas
Biotecnologia Industrial
Processos Sustentáveis de
Separação e Química Ver
de EcoDesign
O COLAB para a Econo

mia Circular já estabele

ceu parceiros do tecido
empresarial como a Aqui
tex Mota Engil Lipor Raiz
Grupo Navigator Têxtil
Manuel Gonçalves mas
tambémoLaboratório Na

cional de Energia e Geolo
gia a Agência Portuguesa
do Ambiente e o Instituto

de Soldadura e Qualidade
bemcomouniversidades e
politécnicos
O coordenador João Nu

nes adianta que haverá
ainda cooperação comou
tros COLABs num contex

to de valorização de com
petências investimento
conhecimentos e relação
Win Win Pretende se
ainda dar uma resposta
a problemas complexos
e orientações políticas
nacionais por exemplo o
Plano de Ação para a Eco
nomia Circular a Agenda
de Investigação Inova
ção para a Economia Cir
cular 2030 e a Diretiva dos
Resíduos

As Beiras

11

S/Cor

428 cm
2

9500

Regional

Informação Geral

Diário

Página (s):
Imagem:

Dimensão:

Temática:Periodicidade:

Classe:

Âmbito:
Tiragem:08022019

Economia


