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O consórcio de aquacultura Aquatropolis pretende até 2017 criar 25 postos de trabalho e está a investir 1,6 milhões de euros no desenvolvimento de novas soluções
tecnológicas para desenvolver o sector.
A intenção é "criar a primeira comunidade ibérica de inovação aplicada à inovação tecnológica para o desenvolvimento da aquacultura", conforme declarou à agência Lusa
Hugo Diogo, responsável pela área da economia do mar na Compta, empresa que lidera o consórcio.
Desde o final de 2015 e até ao final de 2017, o Aquatropolis está a desenvolver seis soluções tecnológicas destinadas ao controlo de produção, à eficiência energética, à
monitorização dos ecossistemas e a criar modelos de produção para aquaculturas multitróficas, com produção de diferentes espécies.
O responsável adiantou que há produtos que vão chegar ao mercado ainda este ano.
Em paralelo ao desenvolvimento de novas tecnologias, o consórcio pretende pôr em funcionamento a partir de 2017 um observatório de suporte à produção, a criar em
Peniche, visto que a maioria dos produtores não tem capacidade para ter a trabalhar consigo técnicos qualificados, como biólogos, e um dos serviços é um centro de
observação, controlo e aconselhamento remoto aos produtores, através de uma ‘startup'.
O consórcio, que junta a Compta, a ALGAplus, a Domatica, o Instituto Politécnico de Leiria, o Instituto Politécnico de Tomar e o Tagus Valley, espera que o observatório seja o
projeto "âncora" para um parque tecnológico dedicado à economia do mar a desenvolver em Peniche.
Para o efeito, o Aquatropolis espera criar 10 novos postos de trabalho qualificados, até ao final deste ano, e mais 12 a 16 até 2018.
Ao fim de três anos, o consórcio espera ter o retorno do investimento previsto para esta primeira fase.
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Últimas Notícias
BURLA INFORMÁTICA E CONDUÇÃO SEM CARTA
A PSP de Peniche deteve, esta terça feira de manhã, um homem de 30 anos que tinha sobre ele mandatos de detenção e condução, emitidos pelo Tribunal...

14.04.2016 17:57
MÊS DA JUVENTUDE COM BALANÇO POSITIVO
Termina esta sexta feira o Mês da Juventude organizado pelos concelhos de Alcobaça, Bombarral, Cadaval, Caldas da Rainha, Óbidos e Peniche. Clara A...

14.04.2016 17:53
OS LIVROS E A POLÍTICA NO ESTADO NOVO
Os Livros e a Política no Estado Novo é o título da exposição patente na Escola Secundária de Peniche, inaugurada nesta segunda feira. Miguel Santo...

13.04.2016 21:12
DETIDO SUSPEITO DE FURTO EM PENICHE
Foi detido na passada segunda feira em Peniche, por volta da uma da manhã, um indivíduo com 23 anos de idade, em virtude de ser suspeito do furto d...
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DESPEDIMENTO COLECTIVO NO VIVACINE
A "Vivacine", empresa que gere as salas de cinema do centro comercial "La Vie", nas Caldas da Rainha, Maia e Guarda anunciou o despedimento coletiv...

13.04.2016 20:52
NOVIDADES NA FESTA DA BOA VIAGEM EM PENICHE
A 102FM Rádio ouviu dois dos responsáveis pela organização da edição deste ano da Festa em Honra de Nossa Sra. Da Boa Viagem, a decorrer entre 5 e ...
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