
Designação do projeto | PROJETOS DE I&DT EMPRESAS EM COPROMOÇÃO
Código do projeto | POCI-01-0247-FEDER-047073
Nome projeto |HealthyPETFOOD - Formulações PetFood para promoção da 
saúde e qualidade de vida.
Objetivo principal| OT1 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico e a inovação

Região de intervenção | Norte e Centro
Promotor Líder | SEBOL - COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE SEBO S.A.
Copromotores | SORGAL-Sociedade de Óleos e Rações, S.A., I.T.S. – Indústria 
Transformadora de Subprodutos, S.A., Universidade Católica Portuguesa, 
Instituto Politécnico de Bragança, Universidade do Minho e Universidade do 
Porto.

Data de aprovação | 05-01-2021

Data de início | 01-07-2020 

Data de conclusão | 30-06-2023

Custo total elegível | 1.059.935,11 EUR

Apoio financeiro da União Europeia | FEDER – 695.597,63 EUR

Objetivos
O projeto HealthyPETFOOD compreende a conceção de novas formulações 
PetFood para promoção da saúde e qualidade de vida, à base de frações lipídicas 
funcionais a partir de subprodutos de peixe, de frações peptídicas por métodos 
fisico-quimicos e enzimáticos e de elevado valor por autohidrólise.

Atividades 
1 – Especificações Técnicas.
2 – Desenvolvimento de Conceito.
3 – Obtenção de Protótipos.
4 – Testes e Ensaios.
5 – Promoção e Divulgação Ampla de Resultados.
6 – Gestão técnica do projeto.

Resultados esperados/atingidos
Com o projeto HealthyPETFOOD, pretende-se a obtenção de novas formulações 
PetFood para promoção da saúde e qualidade de vida, de elevado valor 
acrescentado e uma divulgação alargada através do plano de divulgação ampla.



Barra de cofinanciamento (confirme o 
programa e o fundo da União Europeia 
que cofinancia o projeto para selecionar 
a barra de cofinanciamento correta)

Identificação do projeto

Designação do projeto | 
Código do projeto |
Objetivo principal| Ver alternativas sugeridas para os cartazes/painéis

Região de intervenção |
Entidade beneficiária |

Notificação de aprovação

Data de aprovação | dd-mm-aaaa

Data de início | dd-mm-aaaa 

Data de conclusão | dd-mm-aaaa

Custo total elegível |
Apoio financeiro da União Europeia | Com referência ao Fundo, por exemplo, 
FEDER – 55.567,00 EUR

Apoio financeiro público nacional/regional | Quando aplicável

Descrição do projeto, com eventual 
monitorização do nível de execução

Objetivos, atividades e 
resultados esperados/atingidos

Fotos, vídeos e outros suportes 
audiovisuais

Exemplo
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