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Ciência & Tecnologia

Portugal Acolhe a Maior Plataforma 
de Produção de Microalgas da Europa

por Melissa Fernandes*

dade de aplicações tecnológicas, que vão 
desde a indústria alimentar à produção de 
energia, passando pela cosmética, farma-
cêutica, aplicações em veterinária, rações 
para animais terrestres e aquacultura, fer-
tilizantes para agricultura, remediação de 
solos, indústria química e bioplásticos, tra-
tamento de efluentes e de águas residuais.

O ALGATEC funcionará como uma in-
fraestrutura integrada para a instalação de 
negócios com uma preocupação comum 
de sustentabilidade ambiental, económica 
e social. A proximidade ao complexo in-
dustrial da Solvay apresenta várias vanta-
gens para a produção de microalgas:

– elevada radiação solar;

– disponibilidade de matérias-primas e 
outras utilidades numa lógica de integra-
ção com a indústria instalada;

– acessibilidade a meios de transporte 
e logística;

O grupo português A4F – Algae 
for Future, em parceria com a 
empresa LusoAmoreiras e o 

grupo Solvay, anunciou a criação do 
ALGATEC – Eco Business Park, em Vila 
Franca de Xira. O ALGATEC apresenta-
-se como uma plataforma de produ-
ção de microalgas e de aquicultura, 
assim como um espaço para o desen-
volvimento de um cluster, integrando 
unidades de produção de microalgas 
entre si e várias unidades industriais 
presentes na área circundante, numa 
lógica de economia circular. O inves-
timento total é de 22 M€ e prevê-se a 
criação de cerca de 100 novos postos 
de trabalho.

O ALGATEC é um ECO BUSINESS 
PARK que tem como missão acolher e 
apoiar empreendedores e investidores 
na área das microalgas, no processo de 
transferência de conhecimento entre in-
vestigação aplicada e a produção indus-

trial, bem como no desenvolvimento e co-
mercialização de novos produtos.

As microalgas são plantas marinhas 
microscópicas que contêm proteínas, hi-
dratos de carbono, fibras, carotenóides, 
ácidos gordos, sais minerais, vitaminas, 
enzimas, péptidos e esteróis, em valores 
que dependem da espécie e do processo 
de produção.  Atualmente, são utilizadas 
como matéria prima para uma ampla varie-

ALGATEC Eco Business Park, 14 ha.
Fase de implementação 2017-2018,
Póvoa de Santa Iria.
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nologia que melhor se adapte aos objeti-
vos de cada cliente.

Integrando a sua longa experiência, a 
A4F diferencia-se pela sua metodologia, 
que inclui a transposição da escala protóti-
po, utilizando a sua Unidade Experimental 
em Lisboa, para a escala comercial. A A4F 
também se dedica ao desenvolvimento de 
procedimentos operacionais normalizados 
destinados a garantir uma produção de 
microalgas optimizada, de acordo com os 
objetivos de produção e com as melhores 
práticas de qualidade.

O CEO da A4F, Nuno Coelho, refere que 
... a componente diferenciadora é a nossa 
metodologia. Abordamos cada projecto de 
forma individualizada e fornecemos solu-
ções adaptadas às necessidades de cada 
Cliente. A nossa Unidade Experimental de 
Lisboa permite-nos produzir à escala piloto 
uma grande variedade de microalgas, utili-
zando diferentes tecnologias de produção 
e simulando diferentes condições de cul-
tivo, adquirindo conhecimento transferível 
para a escala comercial. Mais do que estar 
interessados em vender um determinado 
equipamento, o nosso objectivo é fornecer 
a solução mais adequada ao nosso Cliente.

A A4F é composta por uma equipa 
multidisciplinar, atualmente com 35 pes-
soas, das áreas da Biologia, Engenharia, 
Gestão e Marketing, que trabalham nas 
nossas instalações em Lisboa e no Porto. 
Enquanto empresa envolvida em projetos 
europeus de Investigação & Desenvolvi-
mento, a A4F tem procurado ao longo dos 
anos uma relação estreita com as melho-
res universidades e grupos de investiga-
ção nacionais e internacionais na área da 
biotecnologia de microalgas, assim como 
com os maiores produtores e distribuido-
res mundiais. Esta rede internacional po-
siciona a A4F como uma primeira escolha 
em contratos para a implementação de 
unidades industriais de produção, assim 
como uma empresa de referência respon-

– proximidade a Universidades e institu-
tos de investigação;

– sinergias entre os promotores e o teci-
do industrial envolvente. 

OS PROJETOS ALGATEC

De entre as unidades de produção de 
microalgas a instalar no ALGATEC Eco 
Business Park, três estão na base de pro-
jetos de investimento, candidatos a apoios 
no âmbito dos Programas Portugal 2020 – 
NanoFarm e ARA.Farm e Mar2020 – BIO-
FAT.PT.

Estes projetos têm como objetivo a 
produção de microalgas e o seu proces-
samento para produtos de valor acres-
centado para incorporação na indústria 
alimentar, especialidades farmacêuticas e 
no segmento das fórmulas para lactentes; 
para incorporação em rações para aqua-
cultura e substituição de óleo e farinha de 
peixe em aplicações industriais. O primeiro 
projeto foi iniciado em Junho deste ano e 
estima-se que deverá estar operacional no 
final de 2018 (www.algatec.eu).

A4F – ALGAE FOR FUTURE

A A4F será responsável pela gestão e 
promoção do ALGATEC, e pelo forneci-
mento da tecnologia e apoio científico aos 
investidores interessados em desenvolver 
os seus projetos no Eco Business Park. A 
A4F é uma empresa portuguesa de Bio-
tecnologia, que incorpora mais de 15 anos 
de experiência acumulada na Investigação 
& Desenvolvimento e Produção (até à es-
cala industrial), na área das microalgas. A 
A4F é especialista no design, construção, 
operação e transferência para os clientes 
(DBOT), de unidades industriais de produ-
ção de microalgas, implementando a tec-

A4F DBOT: Algafarm / SECIL / Allmicroalgae – Site com 1 ha de fotobior-
reactores tubulares, 2009-2015.

A4F – Vista geral Unidade Experimental de Lisboa (UEL), implementada 
em 2013.

Listagem dos principais projetos europeus.
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maior cascade raceway, com 3.000 m2; 
construção e operação de uma unidade 
experimental de produção de microalgas, 
que inclui diversos tipos de tecnologias de 
produção e de processamento; experiên-
cia de produção à escala do metro cúbico 
de mais de 15 espécies.

* Responsável de Marketing e Comunicação
 info@a4f.pt

dendo com soluções aos desafios da pro-
dução e comercialização de microalgas. 
Nuno Coelho refere existirem diversos 
tipos de desafios na implementação de 
projectos de produção de microalgas a ní-
vel nacional e internacional, mas ... os de-
safios também são, muitas vezes, fatores 
de motivação. O facto de ser uma activi-
dade recente e pouco conhecida faz com 
que surjam questões nos processos de 
licenciamento, nos enquadramentos regu-
lamentares e até limitações logísticas e de 
acesso a fornecedores em áreas tecnoló-
gicas relacionadas com os equipamentos 
utilizados. Por outro lado a falta de conhe-
cimento do setor e do seu enorme poten-
cial, dificulta a captação de investimento e 
o financiamento junto do setor financeiro. 
Neste sentido ... uma das áreas de foco 
da A4F será a comunicação, que vemos 
como essencial para aumentar o conheci-
mento geral do potencial das microalgas e 
das suas aplicações.

HISTÓRICO DA A4F

Ao longo dos últimos anos, a A4F de-
senvolveu um curriculum único na área das 
microalgas. Esta empresa de biotecnologia 
esteve envolvida no desenvolvimento de 
projetos de I&D e de projectos comerciais, 
até à escala industrial. A A4F conta com 
participações em mais de 10 projetos de 
I&D co-financiados pela Comissão Eu-
ropeia, no âmbito de vários programas: 
QREN, FP7, H2020. No desenvolvimento 
destes projectos, a A4F posiciona-se como 
parceiro de produção de microalgas a di-
versas escalas, provando ser possível pro-
duzir uma grande variedade de microalgas 
e seus compostos, utilizando diferentes 
tecnologias de produção e simulando dife-
rentes condições de cultivo. Os projectos 

de investigação e desenvolvimento fazem 
parte do core da estratégia da empresa 
como uma forma de estar na vanguarda da 
ciência e transpor o conhecimento adquiri-
do para a optimização da produção indus-
trial. No portfólio estão também incluídos: 
DBOT de uma unidade com 1 ha de pro-
dução de microalgas em fotobiorreactores 
tubulares, com mais de 330 km de tubo 
instalado; a implementação e operação do 

A4F – Fotobiorreactores da Unidade Experimental de Lisboa (UEL). BIOFAT (Projeto FP7): Cascade raceway com 3.000 m2, 2011-2016.


