
LA 1 Preservação e sustentabilidade dos recursos naturais endógenos  

 

� Promoção de projectos que contribuam para o conhecimento e a valorização da 

biodiversidade em todo o território, privilegiando as espécies autóctones, e a gestão 

e controlo de espécies invasoras 

� Promoção de projectos para o conhecimento e valorização dos serviços dos 

ecossistemas 

� Promoção de projectos com vista à restauração ecológica dos ecossistemas, com 

destaque para as áreas naturais com estatuto ou especial interesse de conservação  

� Promoção de estudos e iniciativas de prospecção dos recursos geológicos da região 

� Promoção de projectos e metodologias inovadoras com vista à reabilitação e 

reconversão de ecossistemas degradados 

� Promoção de projectos para a prevenção, avaliação do risco, mitigação e controlo de 

pragas e doenças no sector agro-florestal 

� Promoção de projectos para o conhecimento do potencial dos recursos genéticos 

endógenos e sua valorização 

� Incentivo à criação de um repositório de cultivares para a identificação, promoção, 

melhoramento e conservação de recursos genéticos regionais 

� Promoção de projectos de avaliação do ciclo de vida e sustentabilidade dos recursos 

naturais endógenos 

� Promoção de projectos de turismo com vista à valorização e sustentabilidade do 

património natural e paisagístico da região 

� Promoção do conhecimento e valorização das águas minerais naturais e fontes 

termais da região 

 

 

 

 

LA 2 Monitorização e gestão integrada dos recursos naturais endógenos  

 

� Promoção de projectos de monitorização do território e gestão integrada do risco 

(cheias e contaminação de águas subterrâneas, incêndios, espécies invasoras, pragas 

e doenças, dinâmica costeira, alterações climáticas) 

� Promoção de projectos para a implementação de sistemas de mapeamento e 

monitorização remota dos recursos naturais e uso do solo  

� Promoção de projectos que visem a pesca sustentada e novas tecnologias de 

conhecimento, monitorização, e gestão dos stocks e dos ecossistemas marinhos 

� Promoção de projectos para a caracterização biológica, físico-química e sensorial de 

produtos naturais e agro-alimentares com potencial de inovação 

� Apoio à Iniciativa SmartCoast   

 

 

 

LA 3 Desenvolvimento de produtos, processos e serviços com vista à dinamização 

das cadeias de valor associadas aos recursos naturais endógenos 

 

� Promoção de projectos de valorização de produtos e subprodutos florestais, agro-

alimentares e da pesca 

� Promoção de projectos de prospecção de compostos bioativos com aplicação 

industrial 

� Promoção de projectos de desenvolvimento de produtos alimentares com valor 

acrescentado para a saúde e bem-estar 



� Promoção de projectos de valorização de processos de produção e práticas de 

comercialização e marketing 

� Promoção de projectos com vista à melhoria da eficiência energética das instalações, 

dos equipamentos produtivos e dos sistemas de frio utilizados ao longo da cadeia de 

valor 

� Desenvolvimento de embalagens inteligentes e novas formas de acondicionamento 

para transporte de produtos 

� Promoção de tecnologias de precisão para o sector agro-alimentar, florestal e pescas 

� Promoção de projectos com vista ao desenvolvimento de tecnologias sustentáveis de 

recuperação e valorização de águas residuais e efluentes industriais 

� Promoção de estudo e projectos com vista à valorização dos recursos geológicos da 

região, em especial a aplicação de novas tecnologias para a detecção e exploração de 

jazigos profundos e jazigos metálicos de baixa concentração. 

� Incentivo a projectos alinhados com os objectivos e estratégias dos centros de 

competência com intervenção na região 

� Promoção de projectos que visem reforçar a segurança do sector agro-alimentar 

� Desenvolvimento, certificação e promoção de produtos com elevado potencial para 

novos mercados  

� Dinamização de uma aquacultura sustentável em ambiente costeiro e da aquicultura 

em águas interiores como suporte à valorização (ecológica e produtiva) dos 

ecossistemas 

� Promoção de projectos de investigação e desenvolvimento tecnológico na área das 

energias renováveis (marinha, hidroeléctrica e geotérmica) 

 

 

 


