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OS ODS SÃO O NOSSO NEGÓCIO! 
Os Laboratórios de ODS visam construir uma cultura de colaboração 
e de intercâmbio de conhecimentos entre empresas e instituições 
de ensino superior, com o objetivo de incorporar holisticamente os 
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) nas modernas práti-
cas empresariais do sector do agronegócio e da produção alimentar. 
Visamos a criação de ferramentas e métodos práticos e inovado-
res, bem como a conceção de espaços de coaprendizagem para o 
intercâmbio de conhecimentos, competências e melhores práticas ao 
longo de toda a cadeia de valor. 



Áustria, Alemanha, Itália e PortugalProvenientes do mundo dos negócios, da 
ciência e da investigação

8 PARCEIROS

para a realização de um objetivo comum:
Tornar os ODS o nosso negócio

3 ANOS

O NOSSO CONSÓRCIO:

SCIENCE AND TECHNOLOGY PARK
PARQUE DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA

UNIVERSIDADE
DE TRÁS-OS-MONTES
E ALTO DOURO

3

4 PAÍSES
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O sector europeu do agronegócio e da produção alimen-
tar enfrenta um futuro incerto, pois tem de lidar com as 
consequências dramáticas e multidimensionais das alte-
rações globais.

Estas incluem não só a crescente escassez de recursos 
elementares como a água, os solos férteis e a perda de 
biodiversidade, mas também grandes desafios devido ao 
aumento do número de habitantes e às consequências 
das alterações climáticas.

Para responder a estes desafios e problemas interligados 
em toda as suas vertentes, o sector europeu do agrone-
gócio e da produção alimentar tem de aumentar as suas 
capacidades de inovação para desenvolvimento de novos 
produtos e serviços. Neste contexto, os ODS podem ser-
vir de motores da inovação e de estímulo à mudança.

Estudos científicos demonstraram que o sector do agro-
negócio e da produção alimentar tem potencial para con-
tribuir para a realização de mais de um quarto das 169 
metas associadas aos 17 ODS.

ANTECEDENTES
Os Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável (ODS)



5

ELEMENTOS-CHAVE DO PROJETO

1  
ELEMENTOS-CHAVE DO 
PROJETO 
Espaços e formatos de aprendi-

zagem interativos para empresas que 
operam no sector do agronegócio e da 
produção alimentar, onde os ODS são 
abordados como uma oportunidade para 
enfrentar os desafios da sustentabilidade, 
de forma e com meios inovadores, por vezes 
até invulgares.

2  
LABORATÓRIOS DE CO-
APRENDIZAGEM EM ODS  
Desenvolvimento de contextos e 

ambientes colaborativos que permitam o 
intercâmbio de conhecimentos e a aprendi-
zagem mútua entre instituições de ensino 
superior (IES), incubadoras de empresas em 
fase de arranque (start-ups), empresas e 
outros interessados (tais como fornecedo-
res, intermediários e consumidores).

3  
PROGRAMA DOS LABO-
RATÓRIOS ACADÉMICOS 
DE ODS 

Ferramentas interativas de aprendizagem 
para incubadoras de empresas em fase de 
arranque (start-ups) e instituições universi-
tárias na Europa. Para além do livre acesso 
a materiais didáticos e de aprendizagem 
online, haverá também a oportunidade de 
um processo de certificação, mediante 
pagamento, para se tornar uma “Academia 
de Formação ODS” certificada.

4  
PROGRAMA ACADEMIA 
PIONEIRA EM ODS 
Workshops para empresas, com o 

objetivo de incorporar os ODS de forma 
holística na sua prática empresarial. Neste 
contexto, serão também abordados desafios 
concretos que já existem nas empresas.
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