
NOAW: No Agricultural-Waste 
Abordagens inovadoras para a conversão de 

resíduos agrícolas em produtos de valor económico e ambiental

O NoAW é um projeto europeu de investigação e desenvolvimento do programa Horizonte 
2020, a decorrer de 2016 a 2020, e que visa contribuir para uma “economia de desperdício 
zero" - uma questão cada vez mais crucial na sociedade de hoje.

A equipa internacional do NoAW pretende desenvolver modelos de economia circular de 
valorização dos resíduos agrícolas, com especial incidência na biomassa da indústria viníco-
la, palha e estrume, à escala territorial e sazonal, permitindo aumentar o valor e o tempo de 
utilização dos recursos. 
 
O projeto NoAW resultará em soluções políticas e empresariais para a transformação dos re-
síduos agrícolas de hoje em valor acrescentado de amanhã:

Criar conceitos de bio-refinaria sustentável de resíduos agrícolas,
Utilizar abordagens integradoras, onde seja dada especial atenção aos impactos ambi-
entais do produto e do processo, mesmo em fase de projeto,
Fornecer ferramentas inovadoras e robustas para o desenvolvimento de estratégias de 
recuperação de resíduos e minimizar os impactos negativos na água, no ar eno solo.

O NoAW explora o potencial de conversão dos resíduos agrícolas num portfólio de produtos 
eco-eficientes, que são produzidos utilizando menos recursos e gerando menos poluição. Os 
principais produtos alvos são: bio-energia, bio-fertilizantes, bio-embalagens e bio-moléculas.

O NoAW também considera riscos ambientais e de segurança humana que podem emergir 
da gestão circular de resíduos agrícolas.
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O projecto coloca ênfase numa relação estreita entre os utilizadores e nas abordagens e resultados 
práticos. Os atores industriais e económicos são convidados a participar nas atividades do projecto 
através da Plataforma de Intercâmbio de Conhecimento. O PIC permite acompanhar as atividades 
do projeto, encoraja o trabalho entre parceiros e entre os colegas da plataforma chinesa de 
conhecimento. Os membros do PIC têm também a oportunidade de aprender uns com os outros, 
através da participação de discussões on-line, seminários on-line e de eventos organizados pelo  
projeto NoAW.

O projeto é coordenado pelo INRA (França) e o consórcio envolve 32 parceiros de universidades, or-
ganismos públicos de investigação e outras instituições de uma dezena de países.
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