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2as Jornadas Interact
Conclusões das Jornadas | UTAD & Régia Douro Park

A segunda edição das Jornadas Projeto “INTERACT - Integrative Research in Environment,
Agro-Chains and Technology”, realizadas nos passados dias 12 e 13 de
Julho, pretenderam dar visibilidade ao trabalho de cerca de 120 investigadores ao longo do
primeiro ano de vida do projeto INTERACT-UTAD, o qual cobre áreas multidisciplinares,
desde a socio-economia às ciências florestais, química, ecologia, geologia, biologia
molecular ou ciências veterinárias.
O primeiro dia das jornadas, decorreu no auditório dos Blocos Laboratoriais da UTAD onde
tiveram lugar várias apresentações por parte dos bolseiros de investigação envolvidos, na
presença do Reitor da UTAD, Prof. Fontainhas Fernandes, que abordou a importância da
investigação para Instituição UTAD, em particular no setor agroalimentar. O coordenador
do projeto, Prof. Rui Cortes, destacou também o projeto como “maior interface de
investigadores de diferentes domínios”, sendo que “a grande aventura foi lançar um
projeto que agrupa numerosos investigadores geralmente de costas voltadas”.
O segundo dia dos trabalhos, teve lugar no auditório do Regia-Douro Park, mais voltado
para o exterior, visando em particular os stakeholders, no propósito de que a investigação
deve andar lado a lado com a transferência de conhecimento e tecnologia, em especial
para o tecido empresarial, por forma a contribuir para um alavancar da economia local.
Mais informação aqui
| Video-Resumo das 2as Jornadas Interact

| Apresentações das 2as Jornadas Interact

Foram 34 apresentações orais por parte dos bolseiros de investigação, divididos pelas 3
linhas que constituem o Projeto: a Linha Inovação para Cadeias Agroalimentares
Sustentáveis (ISAC); a Linha Bioeconomia e Sustentabilidade (BEST); e a Linha Viticultura
Sustentável e Produção de Vinho (VitalityWine).
Mais informação aqui
| UTAD TV

Entrevista, com o Professor Rui Cortes, coordenador do projeto, sobre as 2ªs Jornadas
INTERACT realizadas a 12 e 13 de julho, na UTAD e no Régia Douro Park.
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