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IADAS

Pesca pela Sustentabilidade!

1. Sensores In Situ
-Físicos
-Químicos

| Sistemas de informação externos
e

Repositórios de dados abertos

DAS
Sistema Agregador de Dados

Mantenha-se informado...
O progresso e os resultados do IMPAQT estarão
à disposição dos investigadores, aquacultores,
associações de produtores e outras partes
interessadas.
Fique atento ao website do projeto e siga o IMPAQT nas redes sociais.

3. Sensorização Remota

| Sistema de Gestão Integrado

www.impaqtproject.eu

IMS
@IMPAQTproject

2. Sensores acoplados
info@impaqtproject.eu

4. Crowd-sourcing
| Armazenamento

5. Espectroscopia Vibracional
Este projeto recebeu financiamento do programa de Investigação e Inovação

e Gestão de Dados
Este projeto recebeu financiamento do programa de Investigação e Inovação

| Modelo Avançado de AMTI

Horizonte2020 da UE no âmbito do Contrato de Financiamento nº 774109

Horizonte2020 da UE no âmbito do Contrato de Financiamento nº 774109
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AMTI ADOTA UM
CONCEITO DA
NATUREZA
O QUE É O IMPAQT?
O IMPAQT é um projeto financiado
pelo programa Europeu Horizonte2020
destinado a promover e apoiar a ecointensificação dos sistemas de produção
aquícola: águas interiores (incluindo em
água doce), em águas continentais e em
águas marinhas.
O IMPAQT está a trabalhar para desenvolver
e validar in-situ uma plataforma de gestão
de propósito geral, multissensorial
e multifuncional para a Aquacultura
Multitrófica Integrada (AMTI) sustentável.
Vinte e uma organizações de países da UE e
não pertencentes à UE, com competências
complementares, estão a trabalhar para
trazer uma mudança de paradigma na
indústria Europeia e para a aceitação do
AMTI como uma abordagem viável, abrindo
caminho a um desempenho de alto nível,
mais eficiente e amigo do ambiente.
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A Aquacultura Multitrófica Integrada
(AMTI) é reconhecida como uma solução
promissora para o desenvolvimento
sustentável da aquacultura. Os produtores
de AMTI combinam espécies que precisam
de alimentos suplementares, como peixes
e espécies “extractivistas”, que usam
os materiais orgânicos e inorgânicos e
subprodutos de outras espécies para
seu próprio crescimento e atuam como
filtros vivos. A capacidade natural dessas
espécies de reciclar os nutrientes (ou
resíduos) dentro e ao redor dos viveiros
de peixes, pode ajudar os produtores
a melhorar o desempenho ambiental
de seus estabelecimentos, enquanto
proporciona
benefícios
económicos
adicionais, visto estes terem valor
comercial como produtos comercializáveis.
O conceito AMTI, no sentido estrito, é
ter diferentes níveis tróficos integrados
num viveiro ou negócio, num mesmo
estabelecimento. No entanto, as ligações
tróficas nos ecossistemas aquáticos
podem-se estender por uma grande
escala espacial. Como a aquacultura se
dirige para um planeamento espacial mais
organizado, o AMTI tornar-se-á numa
realidade para otimizar o espaço limitado.

O QUE FAZEMOS?
Por meio de uma série de estabelecimentos
piloto na Europa e na China, o projeto
desenvolve e testa uma plataforma de
gestão inteligente para AMTI.
O IMPAQT implantará novos sensores
e fontes de dados, juntamente com os
sistemas inteligentes necessários para
uma monitorização autónoma de longo
prazo do estabelecimento.
Um modelo avançado de AMTI está a ser
desenvolvido, o que produz informações
explícitas a nível espacial sobre como
os diferentes componentes do viveiro
interagem com o ambiente na escala de um
ecossistema. Pode ser usado para planear
decisões, tanto por aquacultores como por
reguladores.
Um sistema de gestão integrado,
operando na escala de um viveiro AMTI
e compreendendo as funcionalidades de
análise e suporte à decisão, também está
a ser desenvolvido. Permitirá melhores
decisões operacionais para o bem-estar
animal, otimização da produção, proteção
ambiental e avaliação da qualidade
alimentar

QUAL É O NOSSO
IMPACTO?

Peixe e marisco de
alta qualidade

Segurança alimentar
a longo prazo

Minimizar o impacto
ambiental

Sustentabilidade da
indústria de
aquacultura da UE

Um modelo de negócios
de economia circular

Garantir mercados
da UE
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