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1. Identificação 

Atividade: 
A5 – Disseminação, comunicação e exploração dos 

resultados do projeto 

Nº do Deliverable: E5.3  

Título do Deliverable: Website do projeto 

Data: 28/02/2022 

Copromotor responsável: MORE 
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2. Descrição dos trabalhos realizados e resultados 

obtidos 

2.1. Atividade 5: Disseminação, comunicação e exploração dos 

resultados do projeto 

Website do projeto 

O Website https://www.bio4drinks.com, foi desenvolvido com a finalidade de divulgar o 

projeto às partes interessadas externas. Esta ferramenta foi desenvolvida e será atualizada ao 

longo da execução do projeto pelo copromotor MORE e TFS. No entanto, todos os copromotores 

do projeto, CIMO-IPB e FERMENTUM, serão responsáveis por contribuir com informação, de 

forma que o website esteja sempre atualizado. O Website é composto por diferentes Menus que 

permitem ao utilizador adquirir um conhecimento mais aprofundado do projeto, ter contacto 

com oportunidades relacionadas com o projeto Bio4Drinks, e posteriormente estar a par dos 

resultados do mesmo. 

Os Menus presentes no Website do projeto são:  

Início: onde se apresenta de forma sucinta o projeto Bio4Drinks. 

O Projeto: Na secção projeto encontra-se uma descrição mais detalhada o projeto, os objetivos 

gerais; 

Consórcio: encontram-se os links que dão acesso aos websites dos copromotores do projeto. 

Entregáveis: nesta secção são divulgados alguns resultados do projeto, nomeadamente os 

entregáveis públicos e algumas publicações técnicas ou científicas; 

Política de Privacidade: está seção informa os utilizadores que quando navegam no website 

quais são os direitos, as garantias, a utilização, o processamento e os limites de segurança dos 

dados pessoais existentes, sendo uma mais-valia para a credibilidade junto dos utilizadores. 

No final de todas as páginas do website existe o campo Entre em Contacto que remete para o 

contacto com a empresa líder do projeto. 
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3. Identificar potenciais constrangimentos ao longo da 

execução 

Não foram identificados constrangimentos ao longo da execução da Tarefa. 
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4. Anexos 

 

Figura 1-Print da página inicial do projeto 


