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• Programa de investigação e inovação EU Horizon 2020, financiado pelo consórcio europeu Bio-

Based Industries Joint Undertaking (BBI-JU) através do acordo de subvenção No. 836884.

• Projecto de três anos, que começou a 1 de Junho de 2019 e terminará a 31 de Maio de 2022.

• Reune um consórcio de 25 parceiros de toda a Europa e é coordenado pelo Consejo Superior de

Investigaciones Cientificas (CSIC) de Espanha.

• O objectivo principal do Usable Packaging é desenvolver embalagens, com origem em sub-produtos

da indústria alimentar, e que sejam biodegradáveis, compostáveis e/ou recicláveis.



Objectivos do projecto USABLE PACKAGING
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• Reduzir a pegada ambiental do sector das

embalagens plásticas.

• Criar um portfolio de soluções de embalagens

plásticas biodegradáveis que satisfaçam as

diferentes necessidades de embalagens usadas na

indústria alimentar, de bebidas, de produtos

farmacêuticos e têxtil.

• Desenvolver uma nova cadeia de valor circular,

onde matéria-prima abundante e de baixo custo,

como sub-produtos da indústria alimentar, é

convertida a polihidroxialcanoatos (PHA).

• Optimizar a funcionalização do PHA a fim de

corresponder aos requisitos dos utilizadores finais

das embalagens.

• Desenvolver soluções de embalagens sustentáveis

com cenários de fim de vida bem definidos,

como reciclagem orgânica através de digestão

anaeróbia, compostagem ou re-digestão para

produzir novo PHA virgem num circuito fechado.

CADEIA DE VALOR 



Membros do Consórcio
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País Parceiros

Italia Barilla ; Caviro ; Innoven ; Ompi ; Orogel ; Sabiomaterials ; Università di Bologna ; 

Sapienza Università di Roma

França Euramaterials ; INRA ; Sphere Distribution ; Université de Montpellier

Espanha Bioinicia ; CSIC ; Gaiker ; Universidade de Santiago de Compostella

Portugal Nova ID FCT ; Sonae

Bélgica Bio Base Europe Pilot Plant

Croácia Bio-Mi

Grécia Agricultural University of Athens

Polónia PHR

Suiça InnoExc

Turquia Koruma Klor Alkali

Reino Unido Bio-based and Biodegradable Industries Association



Work Programmes
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O projecto Usable Packaging está dividido em cinco fases de desenvolvimento e duas áreas de

actividade transversais, referidas como Work Programmes (WP)

• WP1 – Compilação de dados e conhecimento de polímeros de origem biológica e especificações dos

produtos finais

• WP2 – Produção sustentável de PHA de elevada pureza

• WP3 – Funcionalizar building blocks para obter embalagens estruturalmente complexas

• WP4 – Performance das embalagens desenvolvidas em condições de utilização real e de fim de

vida

• WP5 – Exploração

• WP6 – Comunicação e disseminação

• WP7 – Coordenação



Contribuição da NOVA ID FCT

• WP2 – Produção sustentável de PHA

Objectivo: Desenvolver um sistema fotossintético inovador para produção de PHA com culturas de

bactérias fotossintéticas anoxigénicas, usanco CO2 como fonte de carbono, em combinação ou não

com ácidos orgânicos.
CO2

PHB

CO2 + ácidos 

orgânicos PHBV

Bioreactor fotossintético



Disseminação
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O progresso e resultados do projecto Usable Packaging são partilhados com o público através 

de:

• Website – www.usable-packaging.eu

• Notícias e comunicados na imprensa

• Redes sociais (Twitter, LinkedIn, Facebook)

• Videos

• Artigos científicos

http://www.usable-packaging.eu/
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