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O projeto FeedMi, apoiado por Portugal e a União Europeia através do Fundo Europeu de Desenvolvimento 

Regional (FEDER), CRESC Algarve 2020, e NORTE 2020, no âmbito do Portugal 2020, visa desenvolver um 

conjunto de ferramentas nutricionais e de maneio para otimizar a produção de linguado, e outras espécies, 

à escala industrial. 

Projeto FeedMi  

Criar alimentos funcionais para as primeiras idades dos peixes, que modulem positivamente a sua 

imunocompetência  e a comunidade microbiana no trato digestivo 

 

Criar uma ferramenta informática que permita melhorar a gestão da alimentação no linguado 

 

Criar tecnologia para modular a comunidade microbiana do biofilme de pisciculturas.  

 

Aplicar as tecnologias desenvolvidas no projecto na industria da aquacultura 

Coordenador  Parceiros  
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O Projeto FeedMi já́ começou! Estão a ser testadas dife-

rentes dietas funcionais, estando a ser avaliado o seu efei-

to no desenvolvimento de linguados, nas comunidades 

microbianas da água e nos microbiomas dos peixes. Está 

também a ser implementado um programa de monitoriza-

ção da qualidade da água e do biofiltro do sistema de re-

circulação de água (RAS). Este é um sistema sustentável 

que permite minimizar o consumo de água na aquacultu-

ra e controlar as condições de cultivo, promovendo o bem 

estar animal e a gestão eficiente de resíduos.  

O FeedMi já começou! 

O Projeto FeedMi participou em diferentes encontros nacionais e 

internacionais, nomeadamente na “International Conference on En-

vironmental Science and Technology (Rodes, Grécia)”, VI Workshop 

Ciência Animal (Porto), e na Conferência  “Aquaculture Europe 

2019” (Berlim, Alemanha).   

 

O projeto também já foi divulgado nas redes sociais dos diferentes 

parceiros e em jornais nacionais! A noticia pode ser consultada no 

jornal observador ou no portal de noticias da Universidade do Porto 

e na redes sociais Facebook, Twitter e Linkedin dos diferentes parcei-

ros!  

Divulgação  

  

O website do FeedMi já está disponível! Podes consultar mais 

informações em: https://feedmi.ciimar.up.pt  
 

A equipa do FeedMi está a organizar uma serie de atividades 

de disseminação! Fica atento a mais informações que serão 

divulgadas na próxima newsletter!  

Anúncios e eventos futuros 

 https://feedmi.ciimar.up.pt  


