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CBMA e PIEP em consórcio europeu que aplica

matérias renováveis nos automóveis

Campus de Gualtar, Braga, quarta-feira, 08-06-2011

O Auditório da Escola de Ciências da Universidade do
Minho recebe no próximo dia 8 de Junho, das 9h às
18h, o workshop ECOplast. É dedicado à investigação
de novos materiais  biocompósitos com base em
matérias renováveis para aplicação na indústria
automóvel.

 

O Auditório da Escola de Ciências da Universidade do Minho recebe no próximo
dia 8 de Junho, das 9h às 18h, o workshop ECOplast. O projecto europeu
ECOplast é dedicado à investigação de novos materiais biocompósitos com
base em matérias renováveis para aplicação na indústria automóvel. O consórcio
é composto por 13 parceiros de cinco países europeus, entre eles
o Departamento de Biologia/Centro de Biologia Molecular e Ambiental (CBMA) e o
Pólo de Inovação em Engenharia de Polímeros (PIEP) da Universidade do Minho,
e é coordenado pela entidade espanhola Centro de Tecnologia Automóvel da
Galiza (CTAG). O workshop ECOplast é uma actividade de divulgação do projecto,
sobre os últimos avanços técnico-científicos desta área e está aberto a qualquer
participante, mediante registo prévio no link http://cbma.bio.uminho.pt/ecoplast.

O programa do workshop segue em anexo.

Mais detalhes: www.ecoplastproject.com/alfresco/faces/public/index.jsp?
section=about.

contactos

Universidade do Minho
Escola de Ciências
Campus de Gualtar, 4710-057 Braga 
Tel.: (+351) 253604390 /2 
Fax: (+351) 253604398 
Site: www.ecum.uminho.pt

Centro de Biologia Molecular e Ambiental (CBMA) | Universidade do Minho
Miguel Pinheiro (Marketing & Social Media)
Tel.: (+351) 253601521
E-mail: miguelpinheiro@bio.uminho.pt

ficheiros anexos
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