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1. Objetivos gerais

O presente caderno temático faz parte de um dos resultados do projeto Inovar+
Trás os Montes, Douro e Alto Tâmega, cujo objetivo geral foi o Reforço da
capacitação empresarial das PME da região de Terras de Trás-os-Montes, Douro
e Alto Tâmega para o desenvolvimento de processos de inovação, estimulando
o trabalho em rede através da criação de comunidades de inovação assentes na
estratégia regional de especialização inteligente (RIS3), da ligação das empresas
ao ensino superior, do desenvolvimento de projetos inovadores, com vista ao
desenvolvimento de novos bens e serviços, ao aumento da produtividade e
capacidade de criação de valor.

Com o presente documento pretende-se resumir os conteúdos desenvolvidos
durante a realização das sessões da Comunidade de Inovação relativa ao sector
da Agroalimentar e Floresta.

2. Listagem de Empresas e Entidades participantes

Empresa| Instituição
Agromontesinho
Bísaro - Salsicharia
Consultor do projeto
ESA-IPB
Instituto Príncipe Real
Instituto Príncipe Real
IPB
IPB
IPB
IPB
IPB
IPB
Made in PL.Mirandês
MSS Douro Wine
Município Alfândega da Fé
Município Alfândega da Fé
Município Alfândega da Fé
NERBA - AE
NERVIR - AE
NERVIR - AE
Particular
Particular
Particular
Particular
Particular
Particular
Sortegel, SA
Teoria, Lda.
Teoria, Lda.
UTAD
UTAD - Innovine

Representante
Susana Santos
Alexandre Fernandes
Ricardo Moura
Vasco Cadavez
Noémia Alves Antão
Arménio Bedeira
Paula Cabo
Filipa Lameiro
Ricardo Alves
Anabela Novo
Eugénio Gonçalves
João Azevedo
Mário Mora
José Luís
Marisa V. Rodrigues
Berta Nunes
Ana Realista
Rui Barata
Paula Melo Pinto
Otília Pires
João Teixeira
Fábio Gonçalves
Telma Cascais
Rui Antunes
Patrick Silva
Rute Nogueira
Gil Loureiro
Rosa Araújo
António Dinis
Vasco Amorim
Ana Cantante

Contacto

Email

933971656
965115664
962591198
934459669
968660857
926501026
918284007
926552000
919333984
939390860
933408258
964746268
273417228
962596641
279463476

susanaafonsosantos@gmail.com
alexandrefernandes@sapo.pt
jrmoura@sapo.pt
vcadavez@ipb.pt
ids@ids.pt
ids@ids.pt
paulacabo@ipb.pt
filipa-lameiro@hotmail.com
rfma.rc@gmail.com
anabelanovo@yahoo.com
egorveir@ipb.pt
jazevedo@ipb.pt
Mario_mora@sapo.pt
wine@montesaosebastiao.com
marisavelho@hotmail.com
bnunes786@gmail.com
ana.realista@hotmail.com
rbarata@nerba.pt
paulamelo@nervir.pt
otilia.pires@nervir.pt
joaof_10@hotmail.com
fabiogon@live.com.pt
telma.cascais@gmail.com
ruidsousantunes@gmail.com
patrick_silva_7@hotmail.com
rita.pereira.27@hotmail.com
gil.loureiro@sortegel.pt
rosateoria@gmail.com
dinisteoria@gmail.com
vamorim@utad.pt
anacantante@vwi@utad.pt

912853265
925405516
925405503
912488360
918572800
934703432
912592453
915786839
935747236
914298656
936284225
937667035
968057474
969818660

3. Síntese da Estratégia de Inovação para a Região – RIS3

Principais Conceitos:
•
A competitividade das regiões deve fundar-se nas respetivas
características e ativos existentes no seu território, concentrando recursos nos
domínios/atividades económicas em que exista ou possa reunir-se massa crítica
relevante;
•
As regiões têm de reavaliar o seu posicionamento competitivo em função
do mercado global e da sua capacidade de afirmação internacional, tendo
subjacente o princípio de que “it is not possible to excel in everything”.

Está-se em presença de um paradigma de desenvolvimento baseado
em regiões e na sua capacidade de se afirmarem, diferenciando-se no
mercado internacional.
•
Escolhas e massa crítica: identificando um conjunto limitado e concreto de
prioridades que deverão concentrar a maioria dos recursos financeiros;
•
Variedade relacionada: explorando sinergias intersectoriais, combinando
bases cognitivas e produtivas, combinando visões verticais e horizontais;
•
Construção de vantagens competitivas: aproveitando as capacidades de
C&T e da economia regional e promovendo processos de articulação,
desenvolvendo um mercado tecnológico;
•
Conetividade e clusters: promovendo a conetividade interna e
internacional e a variedade relacionada de atividades económicas;
•
Hélice quádrupla: adotando uma perspetiva da inovação colaborativa
envolvendo empresas, universidades, instituições e utilizadores.
Fonte: Adaptado de Estratégia Regional de Especialização Inteligente e H2020 CCDR Norte (09/2014)

Domínios prioritários da RIS3 Norte, adaptáveis á região do projeto Inovar+
Domínios

Conceito/racional

Sistemas
Agroambientais
e Alimentação

Articulação do potencial agrícola regional em produtos de elevado valor
acrescentado (vinho, azeite, castanha, etc) com competências científicas
e tecnológicas (enologia, engenharia, biologia, biotecnologia, etc) e
empresariais (leite e derivados, vitivinicultura, etc) para o
desenvolvimento de produtos associados, nomeadamente à
alimentação funcional e à gastronomia local, e destinados a segmentos
de procura mais dinâmicos.

Consolidação das dinâmicas de articulação entre a investigação
regional, ao nível da engenharia de tecidos, do cancro, das neurociências
Ciências da Vida e do desenvolvimento das técnicas cirúrgicas, e empresarias nas
e Saúde
indústrias e serviços na área da saúde em sentido amplo (farmacêutica,
dispositivos médicos, prestação de serviços saúde, turismo de saúde e
bem-estar e cosmética).
Capital
Valorização de recursos culturais e intensivos em território, aproveitando
Simbólico,
as capacidades científicas e tecnológicas, nomeadamente nas áreas da
Tecnologias e
gestão, marketing e TIC, e a oferta turística relevante, promovendo
Serviços
do percursos e itinerâncias como forma de aproveitamento das principais
Turismo
infraestruturas de entrada de visitantes e turistas.
Exploração das indústrias criativas (sobretudo nas áreas de design e
arquitetura), de novos materiais e de tecnologias de produção
inovadoras, na criação de novas vantagens competitivas em setores
Cultura, Criação
ligados à produção de bens de consumo com uma forte componente de
e Moda
design (design based consumer goods), nomeadamente o têxtil e
vestuário, calçado, acessórios, mobiliário, joalharia, etc.

Indústrias da
Mobilidade e
Ambiente

Aproveitamento das competências científicas nas áreas das tecnologias
de produção e dos materiais, potenciadas pelos contratos de
fornecimento com a Airbus e Embraer, para a promoção do upgrade das
indústrias de componentes de automóveis e de moldes, tendo em vista o
fornecimento de clientes mais exigentes nas especificações técnicas,
nomeadamente na área da aeronáutica

Fonte: Adaptado de Estratégia Regional de Especialização Inteligente CCDR Norte (09/2014)

ESTRATÉGIA REGIONAL DE ESPECIALIZAÇÃO INTELIGENTE
Domínio Prioritário: Sistemas Agroambientais e Alimentação

Fonte: Adaptado de Estratégia Regional de Especialização Inteligente CCDR Norte (09/2014)

ESTRATÉGIA REGIONAL DE ESPECIALIZAÇÃO INTELIGENTE
Domínio Prioritário: Ciências da Vida e Saúde

Fonte: Adaptado de Estratégia Regional de Especialização Inteligente CCDR Norte (09/2014)

ESTRATÉGIA REGIONAL DE ESPECIALIZAÇÃO INTELIGENTE
Domínio Prioritário: Capital Simbólico, Tecnologias e Serv. do Turismo

Fonte: Adaptado de Estratégia Regional de Especialização Inteligente CCDR Norte (09/2014)

ESTRATÉGIA REGIONAL DE ESPECIALIZAÇÃO INTELIGENTE
Domínio Prioritário: Cultura, Criação e Moda

Fonte: Adaptado de Estratégia Regional de Especialização Inteligente CCDR Norte (09/2014)

ESTRATÉGIA REGIONAL DE ESPECIALIZAÇÃO INTELIGENTE
Domínio Prioritário: Industrias da Mobilidade e Ambiente

Fonte: Adaptado de Estratégia Regional de Especialização Inteligente CCDR Norte (09/2014)

4. Sessões de trabalho
As sessões de trabalho decorreram nas seguintes datas e localizações:

Pavilhão Nerba
Bragança
05/05/2017

Centro de
Investigação de
Montanha
Bragança
14/07/2017

Centro de Excelência
da Vinha e do Vinho
Vila Real
27/12/2017

5. Temas abordados

a) A oferta de serviços das instituições de ensino às empresas. A este
nível pode-se referir a UTAD e IPB, que para além dos serviços de
análise e investigação dos vários laboratórios da área
agroalimentar e floresta, também fazem investigação sobre
problemas específicos das diversas indústrias e serviços. Têm
também criado em específico, cursos técnicos de apoio a áreas
específicas em que existe carência de RH qualificados e
disponibilizam-se para a criação de novos cursos similares.

b) Apresentação de inúmeros casos de colaboração entre empresas
e universidades, em áreas como a determinação da idade de
oliveiras sem uso de métodos invasivos, ou a criação de novas
farinhas para uso humano;

c) A necessidade de apoiar as empresas em processos de
certificação da produção – exemplos reais e contados na primeira
pessoa em como estes serviços permitiram o desenvolvimento de
negócio com cadeias de distribuição nacionais;

d) A importância do embalamento na indústria alimentar e formas
inovadoras de preservar e comercializar produtos regionais;
e) Exemplos de tecnologias de ponta aplicadas ao sector, tal como
a esterilização por cobalto;

f) Discussão à volta das necessidades das empresas da região ao
nível das análises e custos associados, bem como o início das
conversações com vista a encontrar soluções;
g) Abordagem à criação de incubadora de cariz inovador no sector
agroalimentar e floresta por via de entidade pública;
h) Ficou demonstrada a enorme capacidade científica, tendo no
quadro do CIMO, por exemplo, investigadores de referência
mundial;
i) Os recursos existentes nas várias instituições, nomeadamente ao
nível do CIMO – Centro de Investigação da Montanha (associado
ao IPB) e Centro de Excelência da Vinha e do Vinho (UTAD), com
visita e explicação detalhada dos serviços prestados e capacidade

inovadora. Podem-se exemplificar alguns casos de investigação
aplicada, de excelência mundial, realizados na região, com foco
no desenvolvimento sustentável:
a. Desenvolvimento de materiais capazes de funcionar como

filtros de água inovadores;
b. Conversão de biogás / purificação de metano como forma
de obter retorno a partir de resíduos de biomassa;
c. Flores comestíveis;
d. Trabalhos na área da conservação alimentar pós-colheita;
e. Desenvolvimento de Bio protetores para controlo biológico
da doença do olival (fungos e bactérias);
f. Novas formas de apresentação da azeitona (géis, pastas…)
g. Estudos de valorização da produção endógena,
nomeadamente a qualificação do azeite quando a azeitona
é produzida a partir de oliveiras velhas;
h. Possibilidade de dar apoio laboratorial às associações de
produtores agrícolas;
i. Estudos de como melhorar os processos produtivos de
carne (exemplo do cordeiro), com vista à diminuição de
agentes patogénicos e as melhores formas de consumo;
j. Pão sem glúten;
k. Modelação de crescimento de microrganismos, para ajudar
na melhoria do “tempo de prateleira”;
l. Extração de corantes naturais para introduzir no mercado
em substituição dos sintéticos;
m. Avaliação da análise nutricional;
n. Análise de toda a cadeia da abelha (Pólen, geleia real,
própolis, veneno), chegando à análise de ADN;
o. Desenvolvimento da cura do cancro do castanheiro, etc…;

j) Preocupação generalizada com a preservação das características
únicas e identitárias da região e a preocupação em manter
variedades agrícolas ajustadas à realidade local;

k) Os parques Tecnológicos da Região (Régia Douro, em Vila Real e
Brigântia Ecoparque em Bragança), fazem parte da rede
Portuspark e pretendem assumir-se como um pilar de
desenvolvimento integrado, apostando nas fortes valências da
UTAD, do IPB e da Região, contemplando cada uma deles as
seguintes valências:
a.
b.
c.
d.

Incubadora-Aceleradora de Empresas (com mentoria);
Centro de Negócios;
Polo Tecnológico de Excelência;
conjunto de infraestruturas modulares, como gabinetes
empresariais pré-equipados;
e. acesso à rede de comunicação de alta velocidade;
f. espaços de networking;
g. Lotes Industriais, entre outros…
l) Formas de potenciar o crescimento das empresas com a rede de

networking;

m) Serviços prestados pelo CIMO – Centro de Estudos de Montanha
(Bragança) e do Centro de Excelência da Vinha e do Vinho, que é
um centro laboratorial de excelência tecnológica, direcionado
para a investigação, desenvolvimento e transferência de
tecnologia nos sectores Agroalimentar, Florestas, da Vinha, do
Vinho e, nomeadamente:
- INVESTIGAÇÃO & INOVAÇÃO:
- Centro de Conhecimento;
- Transferência de Tecnologia;
- Âmbito Regional, Nacional e Internacional.
- FOCO NAS EMPRESAS:
- Atividade focada nas Empresas;
- Investigação Aplicada;
- Prestação de Serviços;
- Formação Especializada;

6. Listagem resumo dos contactos úteis

Associações Empresariais

NERBA – Associação empresarial do distrito de Bragança
WEB:

http://www.nerba.pt/pt/

E-mail:

nerba@nerba.pt

Morada:

Alto das Cantarias Saída Sul, 5300-107 Bragança

Telefone:

273 304 630

ACISAT – Associação Empresarial do Alto Tâmega
WEB:

http://acisat.pt/

E-mail:

geral@acisat.pt

Morada:

Beco do Trem (Pavilhão Expoflávia), 5400-549 Chaves

Telefone:

276 332 579

NERVIR – Associação empresarial
WEB:

http://nervir.pt/pt/home

E-mail:

geral@nervir.pt

Morada:

Alameda de Grasse Apartado 1042 5001-703 Vila Real

Telefone:

259 330 640

Instituições de ensino superior da região
IPB – Instituto Politécnico de Bragança
WEB:

http://nervir.pt/pt/home

E-mail:

geral@nervir.pt

Morada:

Alameda de Grasse Apartado 1042 5001-703 Vila Real

Telefone:

259 330 640

UTAD – Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro
WEB:

http://nervir.pt/pt/home

E-mail:

geral@nervir.pt

Morada:

Alameda de Grasse Apartado 1042 5001-703 Vila Real

Telefone:

259 330 640

CIMO - Centro de Investigação de Montanha
WEB:

http://cimo.ipb.pt/web/

E-mail:

cimo@ipb.pt

Morada:

Campus Santa Apolónia / 5300-253 Bragança

Telefone:

273 303 382

Centro de Excelência da Vinha e do Vinho
WEB:

http://www.regiadouro.com/pt/centro-de-excelencia-da-vinha-e-do-vinho

E-mail:

info@regiadouro.com

Morada:

Junto à saída 13 da A24 5000-033 Vila Real

Telefone:

259 308 200

Parques Tecnológicos

Brigântia Ecopark
WEB:

http://www.brigantia-ecopark.pt

E-mail:

info@brigantia-ecopark.pt

Morada:

Av. Cidade de León, 506 5301 – 358 Bragança

Telefone:

273 310 300

Régia-Douro Park
WEB:

http://www.regiadouro.com/pt

E-mail:

info@regiadouro.com

Morada:

Junto à saída 13 da A24 5000-033 Vila Real

Telefone:

259 308 200

Comunidades Intermunicipais

CIMAT – Comunidade Intermunicipal do Tâmega
WEB:

http://cimat.pt/

E-mail:

geral@cimat.pt

Morada:

Avenida Aliados, 9 | 5400-038 Chaves

Telefone:

276 301 000

CIMD – Comunidade Intermunicipal do Douro
WEB:

https://sites.google.com/cimdouro.pt/cim

E-mail:

correio@cimdouro.pt

Morada:

Avenida Carvalho Araújo, 7 | 5000-657 VILA REAL

Telefone:

259 309 732

CIMTTM – Comunidade Intermunicipal das Terras de Trás-os-Montes
WEB:

http://cim-ttm.pt/

E-mail:

geral@cim-ttm.pt

Morada:

Rua Visconde da Bouça, apartado 238 | 5300-318 Bragança

Telefone:

273 327 680

7. Listagem links úteis

Projeto Inovar+:
https://inovarmaistrasosmontes.pt/

Apoios P2020:
https://www.portugal2020.pt/Portal2020

Balcão 2020:
https://balcao.portugal2020.pt/

Agência PT de inovação:
http://ani.pt/

Turismo de Portugal:
http://www.turismodeportugal.pt/pt/Paginas/homepage.aspx

CCDR Norte:
http://www.ccdr-n.pt/

