
 

Designação do projeto: HIBA- HUB IBERIA AGROTECH: CREACION DE UN ECOSISTEMA 
PLURIRREGIONAL PARA LA AGRODIGITALIZACIÓN A TRAVÉS DE LOS 
DIGITAL INNOVATION HUB (DIH) 
 
Código do projeto: 0762_HIBA_6_E 
 

Objetivo específico:  

A HIBA quer promover um ecossistema Pluri-regional na Agrodigitalização através da 
criação de uma Rede de Digital de Pólos de Inovação (DIH) que promovem a iniciativa 
empresarial, a competitividade e a sustentabilidade, promovendo a reativação 
económica pós-Covid19. 

 
Região de intervenção: PLURIRREGIONAL 
 
 
Entidades beneficiárias: Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo 
Sostenible – CAGPDS; Universidad de Córdoba; Agencia de Innovación y Desarrollo de 
Andalucia – IDEA; Axencia Galega de Innovación – GAIN; Fundación Andaluza para el 
Desarrollo Aeroespacial – CATEC; Fundación Europea para la Innovación y Desarrollo 
Tecnológico – INTEC; Fundación Delegación Fundación Finnova; Instituto Nacional de 
Técnica Aeroespacial “Esteban Terradas” – INTA; Asociación DIH DATALIFE - HUB DE 
INNOVACIÓN DIXITAL DATALIFE; Fundación Fundecyt Parque Científico y Tecnológico 
de Extremadura; Universidade de Évora; Cooperativas Agro-alimentarias de 
Andalucía; INIAV; Universidade do Algarve; IES Galileo Galilei; Instituto Politécnico de 
Beja; Associação SFCOLAB – Laboratório Colabortaivo para a Inovação Digital na 
Agricultura; International Iberial Nanotechnology Laboratory; Consulai, Consultoria 
Agro-Industrial Lda 
 
Data de início: 01-07-2018 
  
Data de conclusão: 30-06-2023 
 
Custo total elegível: 5.311.679,66€ 
 
Custo total elegível INIAV: 130.000,00€ 
 
Apoio financeiro da União Europeia: 3.983.759,75€ 
 
 
Objetivos, atividades e resultados esperados :  



 

Objetivos: 
 
O HIBA é uma boa oportunidade para facilitar a formação de profissionais que 
trabalham em empresas do sector agroalimentar ou que podem gerar a sua própria 
ideia de negócio com base nas oportunidades oferecidas pela tecnologia associada a 
digitalização do setor.  
 O estabelecimento duma Rede Ibérica de experiências em formação, capacitação e 
empreendedorismo será enriquecedor e permitirá a consolidação da colaboração 
entre instituições de ensino superior, centros de investigação, entidades da 
administração e empresas do setor. 
 
A Rede Ibérica irá facilitar e / ou desencadear a digitalização, com foco em: 
* Implantação e oferta de serviços tecnológicos 
* O desenvolvimento de roteiros de formação e empreendedorismo para diferentes 
níveis de usuários e necessidades empresariais 
* A criação de ambientes para experimentação de tecnologias inovadoras para sua 
adaptação e adoção no meio ambiente empresarial 
* A dinamização de espaços de diálogo e cocriação para compartilhar prioridades e 
linhas de trabalho. 
 
Resultados: 
 
* Criação de uma Rede Digital (DIH) de Polos de Inovação que acelera a maturidade 
digital, competitividade e visibilidade das empresas da área POCTEP. 
* Desenvolvimento de novos perfis profissionais para atender às necessidades 
empresariais no contexto da economia digital e reativação económica pós-COVID19. 
* Apoio à digitalização de empresas agrícolas através do empreendedorismo, inovação 
digital e experimentação. 
 
A natureza inovadora do HIBA reside na sua abordagem de cooperação aberta, 
multiator e multirregional, sendo um espaço híbrido de formação e 
empreendedorismo com equipas multidisciplinares e dirigido a diferentes níveis de 
especialização e ensaio, e aplicação de tecnologias inovadoras no campo agrícola. 
 


