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As regiões ultraperiféricas: 
um recurso inovador para a Europa

A investigação e inovação constituem o alicerce das políticas da União Europeia e a 
sua importância para um futuro próspero foi sublinhada na estratégia Europa 2020, 
publicada pela Comissão Europeia a 3 de Março de 2010.

Por sua vez, as regiões são de importância vital para o sistema de investigação e 
inovação e as regiões ultraperiféricas têm um papel especial. Localizadas em três 
oceanos diferentes, dão abrigo a uma biodiversidade notável e possuem climas 
e características geomorfológicas únicas. Oferecem um potencial singular para 
a investigação e inovação em sectores de alto valor acrescentado, como o agro-
alimentar, energias renováveis, astrofísica, ciência aeroespacial, oceanografia, 
vulcanologia, sismologia ou o estudo dos efeitos das alterações climáticas. 

Esta publicação mostra, através de exemplos concretos, que as regiões ultraperiféricas 
já usam métodos inovadores e originais para aproveitar ao máximo o seu potencial. 
Mas é necessário fazer muito mais para explorar a sua diversidade e recursos.

Tais esforços relacionam-se com uma iniciativa de cariz mais alargado na UE, com 
o intuito de melhorar a coordenação entre o financiamento regional, disponível 
através dos Fundos Estruturais, e os programas de apoio à inovação e investigação 
— especialmente o Sétimo Programa-Quadro para a Investigação.

Esta sinergia pode originar uma importante contribuição no que toca a vencer desafios 
globais como a energia e a segurança alimentar, as alterações climáticas e as pressões 
demográficas. Na qualidade de comissários responsáveis, respectivamente, pela 
investigação, inovação e ciência e pela política regional, empenhamo-nos em colaborar 
muito estreitamente no sentido de continuar a desenvolver o progresso já alcançado.

Mas o sucesso exige a dedicação de todos os actores, em especial a nível regional, 
onde as parcerias para a inovação se formam entre institutos de investigação, 
universidades, empresas e agências de apoio ao desenvolvimento.

O nosso objectivo comum visa aprofundar a relação com as regiões ultraperiféricas 
e trabalhar em parceria com elas, catalisando o seu potencial para a inovação. Esta 
brochura é um símbolo deste esforço colectivo. Antevemos uma nova era para as 
regiões ultraperiféricas.

 Máire Geoghegan-Quinn Johannes Hahn
 Comissária Europeia para a Investigação,  Comissário Europeu 
 Inovação e Ciência para a Política Regional
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oferecendo potencial de desenvolvimento 

não só em prol da sua competitividade mas 

também a favor de toda a UE. 

Em simultâneo, o documento de trabalho 

dos serviços da Comissão intitulado Regiões 
2020 (2) estuda o impacto provável dos prin-

cipais desafios que confrontam a Europa 

nos próximos 20 anos. A análise enfatiza as 

oportunidades proporcionadas pelas regi-

ões ultraperiféricas, que estarão «na linha 

da frente e cuja experiência será de relevo 

para a sua situação geográfica e o restante 

território da União» (3).

O sucesso desta transformação depende da 

estruturação eficaz da organização cientí-

fica e da maior participação em programas-

quadro da UE para a excelência científica. 

O seminário informativo sobre os instru-

mentos de financiamento europeus de IDTI 

organizado na Martinica, de 3 a 5 de Novem-

bro de 2009, confirmou a necessidade destas 

sessões para consolidar sinergias entre polí-

ticas e encorajar o trabalho 

em rede.

Esta política proactiva 

também mereceu o apoio 

da Conferência de Presi-

dentes das Regiões Ultra-

periféricas da UE no seu 

memorando de 2009, que 

confirmou o valor acres-

centado de cariz único das 

regiões ultraperiféricas 

para a UE — potenciais 

catalisadores de desenvol-

vimento em.

(1) COM(2008) 642 final de 17.10.2008.

(2) Regiões 2020 — Avaliação dos 
desafios futuros para as regiões da UE, 

SEC(2008) 2868 final de 14.11.2008. 

(3) Idem.

A posição geográfica destas regiões, que 

representam 2,3% da superfície terrestre da 

UE, proporcionam à UE uma presença em 

três oceanos e mares distintos (Caraíbas, 

Atlântico e Oceano Índico) bem como uma 

posição privilegiada, especialmente no que 

respeita à gestão internacional de oceanos e 

relações de boa vizinhança com um número 

significativo de países terceiros como o Bra-

sil, a Índia e mesmo a África do Sul. Esta 

filiação dupla na UE e nas respectivas áreas 

geográficas permite às regiões ultraperifé-

ricas desfrutar duma posição única como 

«fronteiras activas da Europa».

Consistindo em quatro arquipélagos, duas 

ilhas e uma região continental isolada pela 

Floresta Amazónica, as regiões ultraperifé-

ricas não formam uma entidade geomor-

fológica única mas, no entanto, sofrem de 

desvantagens em comum: distância, insula-

ridade, massa terrestre reduzida, terreno e 

clima adversos, bem como dependência eco-

nómica dum número limitado de produtos.

Ao adoptar o conceito de regiões ultraperifé-

ricas, através do Artigo 299§2 do Tratado de 

Amesterdão (que agora compõe os Artigos 

349 e 355 do Tratado de Lisboa), a UE reco-

nheceu a situação específica destas regiões e a 

necessidade de adaptar as políticas europeias 

a essa mesma situação. Embora esteja em 

curso, desde 2004, uma estratégia europeia 

claramente preferencial em relação a essas 

regiões, o potencial das regiões ultraperifé-

ricas nas áreas da investigação e inovação 

ainda não foi suficientemente desenvolvido. 

Apesar do esforço crescente para assegurar a 

convergência entre os principais problemas 

das regiões ultraperiféricas e as prioridades 

nos programas da UE, as dificuldades estru-

turais são um obstáculo à reunião da massa 

crítica necessária ao desenvolvimento de 

actividades que determinem a integração no 

Espaço Europeu de Investigação (EEI).

No entanto, desenvolve-se actualmente um 

óptimo trabalho nas regiões ultraperiféricas, 

em especial nas áreas da energia renovável, 

investigação marítima, saúde e biodiversi-

dade. A Comunicação da Comissão Euro-

peia As regiões ultraperiféricas: um trunfo 
para a Europa (1) sublinha até que ponto 

estas regiões possuem um potencial e recur-

sos de ordem excepcional na UE e propõe 

uma mudança de abordagem. A partir de 

agora, as regiões ultraperiféricas devem ser 

consideradas «regiões de oportunidade», 

As regiões ultraperiféricas da UE: 
os desafios para a investigação e inovação

A UE possui sete regiões ultraperiféricas: as ilhas Canárias (Espanha), 

a Guiana Francesa, Guadalupe, Martinica, Reunião (França), os Açores 

e a Madeira (Portugal). Após a entrada em vigor do Tratado de Lisboa, 

a 1 de Dezembro de 2009, as colectividades ultraperiféricas de Saint 

Barthélemy e Saint Martin (antigas comunas da região de Guadalupe) 

foram igualmente incluídas.
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 Ilhas Canárias
Guiana 

Francesa
Guadalupe Martinica Reunião Açores Madeira UE

Localização Oceano Atlântico América do Sul
Mar das 
Caraíbas

Mar das 
Caraíbas

Oceano 
Índico

Oceano 
Atlântico

Oceano 
Atlântico

Capital regional Las Palmas Cayenne
Pointe-à-

Pitre
Fort-de-
France

Saint-Denis
Ponta 

Delgada
Funchal

Distância de 
Bruxelas (em km)

3 054 7 254 6 945 7 050 10 000 2 870 2 566

Área total (em km²) 7 447 83 534 1 703 1 128 2 504 2 322 828 4 303 401

População 
(em 1 000 de 
habitantes) 

1 973 209 436 397 783 243 246 493 924

Densidade 
populacional 

(por km²)
265 3 256 352 313 104 296 115

PIB (per capita) 93,7 50,5 70,6 75,6 60,4 66,7 94,9 100

Taxa global 
de desemprego 

(em %)*
10,4 21 25 22,1 25,2 4,3 6,8 7,2

Jovens (taxa de 
desemprego entre 
os menores de 25 

anos) (em %)* 

22,4 41,3 55,7 47,8 50 12,1 2,4 15,6

Fonte: Eurostat 2006; *2007
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As suas origens, sendo visível ainda hoje a 

actividade vulcânica, contribuíram para o 

seu terreno agreste, com montanhas eleva-

das a bordejar águas profundas. Ocupam 

uma posição privilegiada no Atlântico, com 

condições atmosféricas particularmente 

favoráveis e únicas no hemisfério norte. Isto 

cria vantagens significativas para o estudo 

dos oceanos e a observação astronómica. 

Em resultado do seu isolamento, os ecos-

sistemas das ilhas são particularmente ricos 

em termos de biodiversidade. 

A paisagem e a herança natural das ilhas 

Canárias são diversas e estão protegidas. O 

clima é como uma primavera permanente, 

dada a presença dos ventos alísios. Isto faz 

delas um destino turístico muito popular — 

o turismo compõe 75% da economia local.

Contudo, com os microclimas tropicais, 

secos ou húmidos, a gerar variações signi-

ficativas na temperatura e precipitação, as 

ilhas debatem-se com o problema crítico da 

escassez de água. Esta preocupação, aliada 

aos problemas no fornecimento de energia 

eléctrica, faz com que cada vez mais se pro-

curem soluções alternativas. Por exemplo, o 

projecto «El Hierro 100 % RES» (ver http://

www.insula-elhierro.com), iniciado na ilha 

de El Hierro, que lhe dá o nome, pretende 

assegurar a auto-suficiência energética por 

meio de fontes energéticas renováveis. 

Além disso, como porta de entrada na UE, as 

ilhas Canárias estão sujeitas a forte pressão 

migratória. A sua proximidade geográfica à 

UE torna necessário o fortalecimento do seu 

papel nas políticas de desenvolvimento con-

junto, especialmente no que toca às áreas crí-

ticas para o desenvolvimento sustentável. 

INVESTIGAÇÃO E INOVAÇÃO

A investigação nas ilhas Canárias reúne uma 

grande comunidade de pessoas e desfruta 

de recursos dignos de nota nas condições 

económicas actuais. Este território é par-

ticularmente estimulado pelo sector agrí-

cola, pescas e turismo, o que lhe permite ser 

abrangido pelos objectivos de competitivi-

dade das políticas regionais. 

As actividades de pesquisa, na sua maior 

parte divididas entre os organismos públi-

cos, desenvolveram-se em torno de vários 

núcleos temáticos que, por um lado, res-

pondem à necessidade de superar desvan-

tagens. Por outro lado, estas actividades 

tendem a desenvolver capacidades em áreas 

de excelência contemplando a integração 

regional e a partilha de conhecimentos e 

competências.

TEMAS CENTRAIS DE INVESTIGAÇÃO

Horizontais:

tecnologias de informação e comunicação 

(TIC);

biotecnologia. 

Sectoriais: 

turismo;

transporte e logística;

energia;

água;

alterações climáticas;

biodiversidade;

ciência e recursos marítimos;

biomedicina e bio-saúde;

astrofísica e espaço;

indústria do agroprocessamento;

cooperação africana e desenvolvimento.

INSTITUIÇÕES DE INVESTIGAÇÃO

A comunidade científica consiste em cerca 

de 3 650 professores-investigadores das duas 

grandes universidades das Canárias, bem 

como investigadores de vários organismos 

e centros públicos(1).

Ilhas Canárias (Espanha): 
ciências do mar, espaço e terra

As ilhas Canárias, um arquipélago de sete ilhas no Oceano Atlântico, 

representam 1,5% do território nacional espanhol. Localizadas a 150 km 

da costa ocidental africana, fazem parte da Macaronésia, um grupo 

geográfico de ilhas vulcânicas que inclui os arquipélagos dos Açores 

e da Madeira. Estas ilhas possuem características notáveis. 
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Ilhas Canárias: Instituto de Astrofísica (IAC) em Izaña, Tenerife

(1) Os dados estatísticos sobre os investigadores 

nas regiões ultraperiféricas não são necessariamente 

os mais recentes nem exaustivos.

A opinião de Juan Ruiz Alzola, 

Director da Agência das ilhas Canárias 

para a Investigação, Inovação e a 

Sociedade da Informação:

«As ilhas Canárias querem construir um 

futuro diferente e sustentável através da 

participação num sistema de investigação 

e inovação que permita aos nossos sectores 

produtivos serem competitivos. Somos uma 

autoridade respeitada em todo o mundo 

graças ao nosso céu, ao nosso mar e à 

nossa gente: a astronomia, a investigação 

marítima, as energias renováveis e a 

dessalinização da água através de métodos 

ecológicos são alguns exemplos do que 

estamos a concretizar apesar das nossas 

desvantagens geográfi cas. Finalmente, 

cooperamos com os nossos vizinhos uma vez 

que as ilhas Canárias sempre se pautaram 

por um espírito de solidariedade.»
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Principais infra-estruturas de investigação: 

Telescópio da Grã-Canária (Grantecan) 

Plataforma Oceânica das Canárias 

(PLOC);

Centro de Supercomputadores.

A transferência de tecnologia tira partido 

das instalações existentes num parque de 

ciência e tecnologia (C & T), que será com-

pletado por outros projectos apoiados pelo 

ULPGC.

ESTRATÉGIA REGIONAL DE INOVAÇÃO

A estratégia regional de inovação cai sob 

a alçada do «Plano II para a investigação, 

desenvolvimento, inovação e difusão das 

Canárias» e encontra expressão nas prio-

ridades dos programas regionais de desen-

volvimento e cooperação territorial a nível 

transnacional. As prioridades no período 

2007–13 dizem respeito, em particular: 

ao desenvolvimento da economia do 

conhecimento; 

desenvolvimento e inovação;

ao ambiente, recursos hídricos, prevenção 

de riscos, energia e transportes. 

O sistema de implementação de projectos, 

conhecido como método «tripla hélice», 

conta com os organismos públicos, que dele-

gam autoridade noutros operadores especia-

lizados em apoiar instituições e empresas 

inovadoras. 

Para saber mais, por favor visite:

http://www.gobiernodecanarias. org

Universidades: 

Universidade de La Laguna (ULL) com 

2 000 professores-investigadores: Este 

estabelecimento já muito antigo, predo-

minantemente orientado para as ciências 

humanas e sociais, possui 62 departamen-

tos e 110 laboratórios e oferece instalações 

de investigação nos ramos da engenharia 

biomédica, saúde, energia e ambiente.

A Universidade de Las Palmas de Gran 

Canaria (ULPGC), com 1 650 professores-

investigadores, abrange uma gama alar-

gada de assuntos principalmente técnicos 

e científicos e possui 36 departamentos, 

vários centros e institutos de investigação 

sobre a saúde (Centro de Algologia Apli-

cada), a oceanografia física e por satélite e 

a aquicultura, bem como sobre as ciências 

e tecnologias da informação (Instituto das 

Ciências e Tecnologias Cibernéticas, Insti-

tuto de Microelectrónica Aplicada).

Órgãos científicos públicos nacionais e 

locais: 

Instituto de Produtos Naturais e Agrobio-

logia (IPNA); 

Centro Oceanográfico das Canárias;

Centro de Geofísica das Canárias;

Centro Espacial das ilhas Canárias;

Centro Meteorológico de Santa de Cruz 

de Tenerife e Centro Meteorológico de Las 

Palmas de Gran Canaria;

Instituto para a Investigação Biomédica 

das Canárias (UIH-Biti);

Fundação das ilhas Canárias para a Inves-

tigação na Saúde;

Instituto Tecnológico das Canárias (ITC); 

Instituto das Canárias para a Investigação 

Agrária (ICIA);

Comissão Científica Internacional (CCI); 

Instituto das Canárias para as Ciências 

Marítimas (ICCM), centro interinstitu-

cional de excelência conhecido pela sua 

investigação na aquicultura; possui uma 

das maiores infra-estruturas europeias 

para estudo de espécies de 

águas quentes. 

Centros que investigam e 

proporcionam consultoria 

nas áreas de agricultura, ener-

gias renováveis, vulcanologia e 

biotecnologia: 

Conselho Insular da Grã-

Canária: quinta experimental, 

jardim botânico;

Tenerife: Instituto de Tecnolo-

gia e Energias Renováveis;

Lanzarote: laboratório de geo-

dinâmica, quinta experimental; 

Fuerteventura: Instituto de Inves-

tigação em Puerto del Rosario; 

La Palma: quinta experimental 

em colaboração com o Depar-

tamento de Veterinária do 

ULPGC;

O Laboratório de Biotecnologia 

da Ilha em colaboração com o 

IPNA do Conselho Directivo do 

Conselho Superior de Investigações Cien-

tíficas (CSIC).

Unidades ou grupos de investigação conjunta:

neste ambiente diverso, há um grande cen-

tro de investigação que se destaca: o Ins-

tituto de Astrofísica das Canárias (IAC), 

um centro mundial de excelência com dois 

observatórios — um em Teide, em Tene-

rife, e outro em Roque de los Muchachos, 

na ilha de La Palma, com 115 investiga-

dores, 60 engenheiros e 65 doutorandos. 

Para além dos seus instrumentos astronó-

micos e telescópios de elevado desempe-

nho, financiados por vários países, o IAC 

é reconhecido pela amplitude da sua inves-

tigação, que abrange: o espaço; o sistema 

planetário; a óptica atmosférica; imagens 

de alta resolução; a instrumentação óptica; 

a construção de telescópios e a astrofísica. 
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Ilhas Canárias: volcão de Teide em Tenerife

Ilhas Canárias: Dracaena draco em Lanzarote
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água: investigação sobre os ambientes 

aquáticos tropicais, dinâmica do oceano e 

hidrologia;

saúde: monitorização da saúde; investiga-

ção relativamente a doenças emergentes ou 

recorrentes (malária), virologia ou retro-

virologia, telemedicina e sensores remotos 

para monitorizar doenças infecciosas;

ciências humanas: etnologia, etnociências, 

arqueologia;

ciências da engenharia: TIC, fontes alterna-

tivas de energia, corrosão dos materiais. 

INSTITUIÇÕES DE INVESTIGAÇÃO

Várias organizações públicas e privadas cola-

boram com a Universidade das Índias Ociden-

tais Francesas e Guiana (UAG), e contam com 

um número variável mais elevado de inves-

tigadores do que a universidade. Em média, 

existem 100 investigadores e 25 laboratórios 

divididos entre as seguintes instituições. 

Ramos de organismos públicos de investigação: 

Gabinete de Investigação Geológica e 

sobre Mineração (BRGM); 

A sua localização perto do equador permitiu 

a criação do Centro Espacial Kourou. Acima 

de tudo, o território tem uma floresta equa-

torial húmida de 7,5 milhões de ha, dando 

acesso a um ecossistema florestal de biodi-

versidade excepcional — um dos maiores 

do planeta, possuindo entre 7 000 e 10 000 

espécies vegetais — bem como uma reserva 

de matérias-primas (madeira) e biocompó-

sitos, recursos biológicos e jazidas de ouro.

O desenvolvimento da economia franco-

guianense joga-se no confronto entre duas 

dinâmicas excepcionais: forte expansão eco-

nómica aliada a um dos mais altos níveis de 

crescimento demográfico no mundo, dada 

uma fertilidade excepcional e altos níveis 

de imigração ilegal do Brasil e Suriname. 

A economia franco-guianense é dominada 

pelos sectores terciário e público. Os sec-

tores primário e industrial sofrem direc-

tamente de limitações relacionadas com a 

distância e o isolamento geográfico, apesar 

da implementação de projectos de TIC. A 

economia depende em muito da actividade 

espacial desenvolvida pelo centro em Kou-

rou, que promete grande sucesso tecnoló-

gico e económico.

INVESTIGAÇÃO E INOVAÇÃO

Para além dos sectores económicos exis-

tentes, a exploração de novos recursos no 

subsolo proporciona uma oportunidade de 

abandonar a antiga economia de entreposto 

comercial para abraçar uma economia que 

valoriza os recursos raros; por exemplo, 

uma pepita daquilo a que se chamava «El 

Dorado». Dada a sua localização desejável, 

desenvolveram-se actividades de investiga-

ção e montou-se o mecanismo de investiga-

ção e desenvolvimento tecnológico (IDT). 

Isto permitiu o desenvolvimento de vários 

sectores promissores organizados em torno 

de diferentes núcleos, incluindo:

floresta húmida tropical: investigação 

sobre o ecossistema da floresta húmida 

tropical; 

agronomia e agrotransformação; valoriza-

ção de substâncias naturais com objectivos 

farmacêuticos ou cosméticos, promovendo 

espécies animais ou vegetais; 

Guiana Francesa: 
a caminho da bioeconomia sustentável

A Guiana Francesa é uma das maiores regiões francesas, ocupando 

13,2% do território nacional. Situa-se no nordeste do continente 

sul-americano e está separada dos seus vizinhos devido aos rios — apesar 

da ligação com a auto-estrada pan-americana do atlântico. O seu clima 

equatorial húmido, de temperatura quase constante, gera altos níveis de 

corrosão. No entanto, a Guiana Francesa possui recursos: uma posição 

geoestratégica que a torna na porta da frente da UE, na América do Sul, 

e uma ponte entre o acordo comercial regional Mercosur(1) e o Caricom(2).
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Guiana Francesa: vista aérea da fl oresta 

(1 ) Para saber mais sobre o Mercosur, por favor visite:

http://ec.europa.eu/external_relations/mercosur/index_pt.htm

(2)Para saber mais sobre o Caricom, por favor visite:

http://www.caricom.org

A opinião de Georges Euzet, 

Director do Tecnopólo da Guiana:

«Os investigadores científi cos 

guianenses conseguiram deixar para 

trás as abordagens individuais a favor 

do esforço colectivo para desenvolver 

recursos tecnológicos conjuntos e 

adoptar temas de investigação comuns. 

Actualmente, a iniciativa de trabalho 

em conjunto deve permitir à Guiana 

Francesa adquirir infl uência no 

espaço europeu de investigação 

[EEI], em especial no que toca ao 

conhecimento e valorização da 

biodiversidade amazónica. A próxima 

fase em que pretendemos participar é 

a da emergência duma bioeconomia 

sustentável.»
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Guiana Francesa: recolha de térmitas
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Um parque tecnológico, denominado Tec-

nopólo, permite aos projectos de transferên-

cia de tecnologia canalizar as actividades de 

investigação para o desenvolvimento regio-

nal. Finalmente, graças à estação que recebe e 

processa dados de satélite de teledetecção, de 

alta resolução, a região pode usufruir duma 

plataforma satélite/TIC única na Europa. 

ESTRATÉGIA REGIONAL DE INOVAÇÃO 

No núcleo da Universidade da Guiana Fran-

cesa, todos os participantes no domínio da 

investigação identificaram temas a pesquisar 

no intuito de ancorar a investigação euro-

peia na região amazónica. Esta investiga-

ção será disseminada através das seguintes 

acções regionais de cooperação:

conhecimento e valorização da biodiversi-

dade e ecossistemas amazónicos;

desenvolvimento sustentável das sociedades 

franco-guianenses e civilizações amazónicas;

dinâmica e gestão dos territórios no 

ambiente amazónico;

a saúde nos ambientes tropicais;

energia alternativa; 

biocompósitos, biomateriais e tecnologias 

«bioinspiradas». 

Foram identificadas cinco grandes tecnolo-

gias complementares: 

teletecnologias;

biotecnologias em ambientes tropicais;

desenvolvimento de recursos naturais;

energias renováveis;

o combate à corrosão e degradação dos 

materiais.

Para saber mais, por favor visite:

http://www.cr-guyane.fr

http://www.guyane.pref.gouv.fr

Centro de Cooperação Internacional em 

matéria de Investigação Agronómica para 

o Desenvolvimento (CIRAD); 

Centro Nacional de Estudos Espaciais 

(CNES); 

Centro Nacional de Investigação Cientí-

fica (CNRS); 

Instituto Francês de Investigação para a 

Exploração do Mar (Ifremer); 

Instituto Nacional de Investigação Agro-

nómica (INRA); 

Instituto Nacional para a Investigação 

Arqueológica Preventiva (INRAP); 

Instituto de Investigação para o Desenvol-

vimento (IRD); 

Organização Nacional Francesa para a 

Caça (ONCFS); 

Comissão Nacional para as Florestas 

(ONF). 

O campus da UAG: 

os diferentes centros e laboratórios do Insti-

tuto para os Estudos Avançados da Guiana 

Francesa, do Departamento de Investigação 

e Formação para a Medicina e o Instituto 

Tecnológico da Universidade, ocupam-se 

de: economia de gestão; estudo da gover-

nação local nas Caraíbas; energia renová-

vel; matemática e informática; materiais 

moleculares na Amazónia; economia do 

desenvolvimento; valorização qualitativa 

dos produtos obtidos de plantas tropicais; 

parasitologia; e micologia médica. 

Centros privados de investigação: 

Laboratório de gestão ambiental hidroló-

gica e ecológica em Petit Saut (Hydreco), 

ramo da Guiana Francesa;

Instituto Pasteur da Guiana 

Francesa: prevenção e trata-

mento de doenças infecciosas, 

malária e outras doenças tropi-

cais; virologia e retrovirologia.

Unidades comuns de investigação 

ou grupos de investigação: 

unidade comum de investigação 

para a Qualidade da Fruta Tro-

pical e dos Legumes (Qualitrop) 

(pertencente ao CIRAD, INRA, 

UAG/QPVT);

unidade comum de investiga-

ção do Centro de Investiga-

ção de Línguas Americanas 

(CELIA).

A investigação sobre os ecos-

sistemas divide-se entre vários 

organismos, em parcerias ou 

com o objectivo de se prestarem 

assistência mútua: 

Rede internacional científica 

Ecolab (pertencente ao BRGM, 

CNRS, Ifremer e IRD)

Brasil: Instituto de Pesquisas Cien-

tíficas e Tecnológicas do Amapá 

em Macapá, Museu Paraense Emilio Goeldi, 

Universidade Federal do Pará;

Suriname e Guiana Francesa: ecossistemas 

costeiros da Amazónia;

GIS Irista: Grupo de Interesse Científico 

para a Investigação Interdisciplinar sobre 

os Sistemas e Territórios Amazónicos; 

GIS Silvolab: Grupo de Interesse Cien-

tífico para a Investigação Florestal na 

Guiana Francesa — ponto focal francês da 

rede europeia de investigação das florestas 

tropicais;

Unidade comum de investigação para a 

Ecologia das Florestas da Guiana Francesa 

(Ecofog) (pertencente ao CIRAD, CNRS, 

Engref, INRA, UAG).

Infra-estrutura de investigação em grande 

escala: 

Ramo da Monitorização por Satélite 

do Ambiente Amazónico (SEAS);

C entro  Espac ia l  da  Guiana 

Francesa;

o herbário do IRD da Guiana Fran-

cesa, que fornece uma base de dados 

única no mundo;

Rede Nacional de Monitorização a 

Longo Prazo dos Ecossistemas Flores-

tais (Renocofor); 

Comissão Nacional para as Florestas 

(ONF); 

Estação de investigação das florestas tro-

picais em Nouragues (pertencente ao 

CNRS);

Estação de investigação em Paracou (per-

tencente ao CIRAD) — ecossistema flores-

tal amazónico.
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Guiana Francesa: lagarto
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Guiana Francesa: pé de Catopsis
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Guiana Francesa: formigas cortadoras de folhas
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Guiana Francesa: rã Dendrobates
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Guadalupe: antena parabólica do observatório 

vulcanológico e sismológico

No que toca à agronomia tropical, a natu-

reza variada dos condicionalismos levou ao 

desenvolvimento de competências reconhe-

cidas a nível internacional. Um exemplo disto 

são os estudos sobre a adaptação e resistência 

das espécies ao clima, parasitas e stresse. 

À luz da questão emergente da agricultura 

sustentável, alimentação e saúde, há um 

acervo significativo de investigação cientí-

fica que examina o impacto dos pesticidas 

sobre a saúde e o ambiente, a redução do seu 

uso ou mesmo de quaisquer aditivos agrí-

colas. Além disso, o tipo de população, des-

cendente sobretudo de africanos, deu azo ao 

desenvolvimento de competências sólidas 

relativamente a certas patologias. Tal é par-

ticularmente relevante nos casos de anemia 

falciforme, diabetes e certos cancros. 

TEMAS CENTRAIS DE INVESTIGAÇÃO 

O tecido económico do território, quer seja 

do sector agrícola, industrial ou dos serviços, 

demonstra o mesmo dinamismo no que toca 

à investigação e à excelência na investigação. 

A investigação local organiza-se em torno 

de dois núcleos sectoriais principais e dois 

sectores horizontais ou multissectoriais.

Este geoclima permite a Guadalupe benefi-

ciar duma biodiversidade particularmente 

rica, com numerosas espécies endémicas. 

Possui um parque natural, várias ilhas natu-

rais e reservas marítimas. Favorecida por 

muitos dias de sol e pelos ventos alísios, é 

um destino muito procurado pelos turistas. 

O turismo, juntamente com a agricultura, 

as indústrias de agroprocessamento, obras 

públicas e engenharia civil, é uma das áreas 

de crescimento económico na ilha, que actu-

almente sofre com altos níveis de desem-

prego, especialmente entre os jovens. 

INVESTIGAÇÃO E INOVAÇÃO

Os antecedentes de Guadalupe prepararam 

o terreno para a emergência de inovações 

potenciais em vários sectores. Assim, a ilha 

tem sido capaz de se posicionar resoluta-

mente como área de testes para:

a experimentação com formas de energia 

renovável: solar, fotovoltaica, térmica, bio-

massa, geotérmica de alta pressão, energia 

hídrica e oceânica de pequena escala (a 

percentagem representada pela energia 

renovável no consumo energético primá-

rio é de 13,7%);

o desenvolvimento e a adaptação de equi-

pamento e materiais de superfície ao clima 

e condições sísmicas; 

o desenvolvimento de conhecimentos e 

duma base de dados sobre a actividade 

vulcânica/tectónica.

Guadalupe (França): 
novas fontes energéticas, ciências 
da terra, agronomia e saúde

Guadalupe situa-se na zona intertropical no coração do arco caribenho, 

num cruzamento entre as Américas e a Europa. A ilha representa 0,3% 

do território francês e possui um clima tropical quente e húmido. Exposta 

aos ciclones, tempestades marítimas e enxurradas, enfrenta riscos de 

inundação e deslizamento de terras todos os anos. Situada sobre a zona 

de subducção entre as placas tectónicas das Caraíbas e do Atlântico, 

Guadalupe é atreita a terramotos e, como muitas outras ilhas caribenhas, 

possui um vulcão activo: La Soufrière.

A opinião de Vanessa Weck, 

Directora do Departamento de 

Investigação e Inovação do Conselho 

Regional de Guadalupe:

«Graças ao fi nanciamento europeu, 

a região tem sido capaz de se equipar 

com meios de alta qualidade e formar 

investigadores jovens e competentes. 

Neste contexto e considerando a natureza 

específi ca das nossas circunstâncias 

geoclimáticas, foi possível desenvolver 

competências signifi cativas e granjear 

o reconhecimento da nossa região, 

em especial no que toca à agronomia, 

energias renováveis, prevenção de riscos 

e mesmo a saúde. A nossa tarefa é agora 

assegurar-nos de que este potencial 

seja conhecido e valorizado por quem 

trabalha na Europa continental e outros 

territórios insulares.»
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transferência de empreendimentos: o portal/

guia de ferramentas e competências cientí-

ficas e técnicas de Guadalupe, bem como o 

núcleo de investigação Synergîle orientado 

exclusivamente para as energias renováveis 

e o equipamento e materiais de superfície 

para os ambientes tropicais da ilha sujeitos 

a riscos. O Synergîle tem o apoio do núcleo 

de competitividade Capenergies, dedicado 

a desenvolver formas alternativas de ener-

gia, que reúne 400 investigadores de quatro 

regiões metropolitanas e ultramarinas de 

França.

Para além disso, a UAG montou uma socie-

dade de empreendedorismo universitário 

no seu campus de Guadalupe.

ESTRATÉGIA REGIONAL DE INOVAÇÃO

Promovendo uma abordagem aberta, a 

estratégia parte dum livro branco sobre 

grupos de investigação e estudo. Concen-

tra-se em vários domínios previamente 

identificados: 

energias renováveis;

riscos e materiais;

promoção da biodiversidade;

TIC.

De acordo com a abordagem multissecto-

rial recomendada, estas prioridades distri-

buem-se por três campos principais de acti-

vidade: agrotransformação; obras públicas e 

engenharia civil; e turismo. As acções serão 

implementadas por fases, através da criação 

duma organização coordenada, recrutando 

recursos humanos para desenvolver, identi-

ficar e guiar líderes de projecto e dotando a 

ilha de recursos técnicos. 

Para saber mais, por favor visite:

http://www.cr-guadeloupe.fr

http://www.guadeloupe.pref.gouv.fr

Núcleos sectoriais:

biodiversidade/saúde/ambiente;

energia.

Núcleos horizontais:

matemática aplicada/TIC;

ciências humanas e ciências sociais.

INSTITUIÇÕES DE INVESTIGAÇÃO

Na Guadalupe, cerca de 505 investigadores e 

professores-investigadores repartem-se por 

várias organizações envolvidas nos núcleos 

horizontais e sectoriais mencionados acima. 

Estabelecimentos de investigação públicos 

e privados:

A Universidade das Índias Ocidentais Fran-

cesas e Guiana (UAG) com os seus 16 labo-

ratórios organizados em departamentos de 

investigação e formação — ciências exactas e 

naturais, direito e economia, literatura, ciên-

cias da actividade física, ciências médicas. 

Institutos tecnológicos universitários:

Instituto Nacional de Investigação Agro-

nómica (INRA); o único deste tipo numa 

área tropical, abrangendo a Martinica e 

a Guiana Francesa, realiza investigação 

agropedoclimática, produção vegetal e 

zootécnica; concepção e avaliação de sis-

temas de exploração agrícola;

Centro de Cooperação Internacional em 

matéria de Investigação Agronómica para 

o Desenvolvimento (CIRAD): sistema de 

exportação agrícola, saúde animal, recur-

sos genéticos;

Observatório Vulcânico e Sísmico de Gua-

dalupe (IPGP/CNRS/INSU) com uma 

base de dados sísmica e uma rede de con-

trolo de tsunami;

Gabinete de Investigação Geológica e 

sobre Mineração (BRGM);

Gabinete Meteorológico Francês;

Instituto Pasteur: epidemiologia;

Centro Hospitalar Universitário: doenças 

tropicais (dengue) e patologias comuns na 

ilha (diabetes, cancro da próstata).

Unidades comuns de investigação:

UMR 763 Inserm: unidade comum de 

investigação 763 para combater a anemia 

falciforme, formada pelo instituto Inserm, 

a UAG e a Universidade de Paris 7;

UMR Qualitrop: unidade comum de 

investigação Qualitrop para investigação 

da qualidade dos frutos e legumes, for-

mada pelo INRA e UAG.

Institutos técnicos:

Centro Técnico para a Cana de Açúcar 

(CTCS);

Instituto Regional Marítimo e das Pescas 

(IRPM).

Equipamento de estruturação:

Centro de Recursos Biológicos para as 

Plantas e Colheitas Tropicais;

Centro de Recursos Biológicos para o Sec-

tor da Saúde;

Plataforma de Biologia Molecular, reorga-

nizada com o Centro de Recursos Biológi-

cos para o Sector da Saúde no Centro de 

Investigação Clínica e Epidemiológica;

Plataforma para Análise de Resíduos de 

Pesticidas nos Líquidos e Sólidos;

Centro Comum para a Caracterização de 

Materiais.

Todo o equipamento indicado 

acima contribuiu para aumentar 

o conhecimento e desenvolver 

áreas de investigação relacio-

nadas com problemas locais, 

como: a reconversão de terrenos 

poluídos por pesticidas; a adap-

tação de materiais a condicio-

nalismos territoriais; a caracte-

rização ecológica e a interacção 

ambiental; o desenvolvimento 

dum modelo agronómico sus-

tentável, com um mínimo de 

complementos; e a exploração 

de moléculas particularmente 

interessantes.

No que toca a explorar os 

resultados da investigação, 

embora Guadalupe apre-

sente mais patentes no Ins-

tituto Europeu de Patentes 

que qualquer outra região 

ultramarina, o número 

não deixa de ser modesto. 

Existem várias iniciativas, 

contudo, que encorajam a 
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Guadalupe: microscópio electrónico 

de transmissão (MET) moderno, UAG

Guadalupe: estufas experimentais de atmosfera controlada, INRA
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Destes sectores, surgiram novos núcleos, ali-

nhados com preocupações actuais: gestão de 

resíduos; refrigeração; manutenção em áreas 

tropicais; energia renovável do vento e do 

mar; construção resistente a ciclones e tre-

mores de terras; e TIC.

INSTITUIÇÕES DE INVESTIGAÇÃO

A comunidade científica, que está em vias de 

desenvolvimento e consolidação, consiste em 

aproximadamente 250 investigadores, que 

trabalham sobretudo em organismos públi-

cos. A Universidade das Índias Ocidentais 

Francesas e Guiana (UAG) emprega mais de 

70 investigadores de 15 laboratórios. Os res-

tantes investigadores trabalham para institui-

ções nacionais, privadas e semi-públicas.

Instituições nacionais:

Instituto de Investigação para o Desenvol-

vimento (IRD); 

Instituto Nacional de Investigação Agro-

nómica (INRA); 

Centro Nacional do Mecanismo Agrícola, 

da Técnica Rural, das Águas e das Florestas 

(Cemagref);

Centro de Cooperação Internacional em 

matéria de Investigação Agronómica para 

o Desenvolvimento (CIRAD); 

Gabinete de Investigação Geológica e 

sobre Mineração (BRGM); 

Instituto Francês de Investigação para a 

Exploração do Mar (Ifremer); 

Gabinete Meteorológico Francês;

Comissão Nacional para as Florestas 

(ONF); 

Instituto de Física da Terra de Paris (IPGP); 

Centro Cultural Técnico e Científico 

(CCST).

Exposta a desequilíbrios climáticos e geo-

lógicos, e mesmo demográficos e urbanos, 

com altos níveis de desemprego no seio de 

uma população a envelhecer, a protecção 

e a promoção da herança natural da Mar-

tinica é um desafio que urge enfrentar. A 

agricultura, pesca, turismo e silvicultura 

dependem, de facto, dum ambiente que pre-

cisa de protecção. Em consequência, a ilha 

considera a inovação e o desenvolvimento 

sustentável preocupações cimeiras no seu 

desenvolvimento. Coloca-se tónica parti-

cular na investigação sobre a diversificação 

de fontes energéticas, gestão e consumo de 

energia — por último, sobre as TIC necessá-

rias para fazer face aos obstáculos do desen-

volvimento digital.

INVESTIGAÇÃO E INOVAÇÃO

Com base nestas características territoriais, 

a inovação e a investigação desenvolveram-

se e cresceram em torno dum ponto de par-

tida: acrescentar valor aos contributos da 

Martinica. Uma avaliação de competências 

salientou temas importantes, organizados 

em torno de núcleos comuns: 

núcleo da biodiversidade, agronomia, 

agrotransformação e agro-ambiente; 

núcleo das ciências humanas e ciências 

sociais; 

núcleo dos riscos naturais, solo, água e 

estudos geotérmicos; 

núcleo da saúde; 

núcleo da aquicultura e recursos 

haliêuticos.

Martinica (França): 
o desenvolvimento sustentável na protecção 
e valorização territoriais 

A ilha de Martinica é o mais pequeno território no arquipélago das Antilhas 

— 0,20% do território nacional — e localiza-se no centro do arco das Antilhas 

Menores. É composta por rocha vulcânica e exposta a riscos de terramotos e 

vulcões. Além disso, situa-se na rota dos ciclones. O clima tropical húmido e a 

diversidade do solo criam grande variedade de ecossistemas. A Martinica é um 

verdadeiro laboratório natural, com as suas espécies protegidas. É dotada de 

paisagens notáveis o que torna o turismo, actualmente em desenvolvimento, 

uma actividade atractiva.
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Martinica: conclusão da investigação sobre biodiversidade 

no Centro Agro-Ambiental de Investigação da Martinica (PRAM) 

A opinião de Jean-Claude Soumbo, 

Membro do Conselho Regional da 

Martinica: 

«Graças à UE, foi possível levar a cabo 

um conjunto de actividades destinadas 

ao desenvolvimento de competências 

avançadas na Martinica. Contudo, 

embora se tenham concedido 164 

bolsas de doutoramento para formar 

jovens investigadores, e mesmo com um 

doutorado em astronomia martinicano 

a trabalhar na Universidade de Oxford, 

os resultados são insufi cientes e reter 

esses investigadores e competências 

no nosso território continua a ser um 

problema. É necessário demonstrar 

que tal é possível através dum projecto 

principal. O projecto ISIS, que pretende 

melhorar a vigilância de vítimas de 

trauma múltiplo ligadas a sistemas de 

emergência de apoio à vida, liderado 

pelo CHU, UAG e governo regional, é um 

projecto pioneiro a nível internacional 

nesta área. É necessário desenvolver 

outras iniciativas como esta para atingir 

este objectivo.»
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aquicultura conduzida pelo Ifremer, perito 

em dispositivos de concentração de peixes.

A emergência do núcleo industrial de ener-

gias renováveis demonstra-se por um pro-

grama de investigação que inclui objectivos 

relacionados com biomassa, energia fotovol-

taica, eólica, solar, hidráulica e marítima. 

ESTRATÉGIA REGIONAL DE INOVAÇÃO

Apesar de ser necessária mais estruturação, 

o sector de investigação e inovação da Mar-

tinica posiciona-se cada vez mais no centro 

dos programas de desenvolvimento. A região 

concentra-se bastante na transferência de 

tecnologia, embora o impacto das organi-

zações de investigação na cadeia de produ-

ção (pescas, agricultura e aquicultura), bem 

como as questões relativas à defesa e protec-

ção ambientais, estejam a levar à adopção 

duma estratégia global regional sobre IDT.

Os participantes mostraram vontade de 

cooperar de modo a descobrir e/ou criar 

sinergias, definir objectivos e programas 

comuns de modo a facilitar o crescimento 

duma rede capaz de iniciar programas de 

acção que estejam em consonância com 

as necessidades da região. Estas iniciativas 

deverão constituir uma alavanca da integra-

ção regional. 

O primeiro parque tecnológico das Anti-

lhas foi assim criado em 2008, no intuito de 

desenvolver um sistema inovador de traba-

lho em rede. A cooperação inter-regional 

segue as mesmas linhas — os projectos pro-

postos para desenvolver as ligações digitais, 

um observatório do turismo, um centro de 

investigação pan-caribenho e uma plata-

forma para a protecção civil. 

Para saber mais, por favor visite:

http://www.cr-martinique.fr

http://www.martinique.pref.gouv.fr

Estabelecimentos privados e semipúblicos: 

Centro Técnico para a Cana de Açúcar (CTCS);

Observatório Marítimo (OMM);

Centro Agroalimentar Regional da Marti-

nica, conhecido pela sigla PARM, especia-

lizado em investigação e desenvolvimento 

(I & D) bem como em assistência tecnoló-

gica e consultoria para empresas. 

Com base neste potencial, formaram-se 

alguns grupos de investigação conjunta 

de forma a trabalhar em projectos de 

excelência. 

A UAG, para além da sua investigação no 

âmbito das ciências sociais e humanas, está 

a desenvolver um programa de investiga-

ção em matemática aplicada e TI no grupo 

de investigação Grimaag, que utiliza ins-

talações tanto no campus de Guadalupe 

como no da Martinica. O que se pretende é 

assegurar o seu lugar no âmbito das novas 

TIC. A modelação de fenómenos relativos à 

transferência de azoto para as bananas está 

a ser estudada pelo laboratório Ceregmia. 

No seio do PRAM, a investigação agro-

ambiental juntou organizações (como o 

Cemagref, CIRAD, Ifremer, INRA e IRD) 

que trabalham sobre temas relacionados 

com a água, poluição, agricultura biológica 

para sistemas hortícolas de fruta e legu-

mes, reprodução da cana de açúcar, pecuá-

ria, pedologia, alternativas aos tratamentos 

químicos e indústria madeireira. 

A investigação em ciências da terra, como 

a vulcanologia e sismologia, é liderada 

pelo IPGP e pelo Centro Nacional para a 

Investigação Científica (CNRS) no obser-

vatório do Monte Pelée.

Investigação médica: um entreposto 

médico da UAG e do Centro Médico da 

Universidade Fort-de-France (CHU), for-

temente influenciado pelo âmbito par-

ticular das patologias associadas a este 

território, ocupa-se sobretudo de viro-

logia e retrovirologia, tendo obtido fama 

pelo seu uso da madrepérola na cirurgia 

ortopédica. Outras iniciativas ligadas à 

saúde são: o projecto «Intelligent survey 
for information systems» (ISIS), que moni-

toriza a condição dos pacientes ligados a 

sistemas de emergência de apoio à vida; 

o projecto Islands, que dá assistência psi-

quiátrica concebida para as regiões isola-

das e ao mesmo tempo vigia as doenças 

emergentes nas Caraíbas (desde 2005); a 

rede do Centro Internacional para a Coo-

peração nos Sectores Médico e da Saúde 

nas Caraíbas e Américas (Cicomsca), para 

investigação de diagnósticos e transferên-

cia de tecnologias relacionadas com doen-

ças neuromusculares raras; investigação 

de manifestações radiológicas associadas 

à anemia falciforme; e um estudo de viabi-

lidade sobre um centro de consulta caribe-

nho sobre genética molecular forense. 

A biodiversidade marinha em volta da ilha 

favorece a investigação haliêutica e sobre a 
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Martinica: Vernonia arborescens (em creolo: kasé-koutla), 

uma planta com valor farmacológico

Martinica: Polo Agroalimentar Regional da Martinica (PARM)
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da investigação haliêutica, um elemento 

importante da paisagem científica da 

região. Líder do projecto RegPot «RUN 

sea science» (2009–11) ao abrigo do 

Estas características fazem do território um 

verdadeiro «planeta Terra em miniatura» e 

um lugar excepcional, tanto pelas suas des-

vantagens como pelos seus recursos. De 

facto, com o mais alto nível de desemprego 

na UE em 2007 e um crescimento demo-

gráfico contínuo, a Reunião terá mais de 

1 milhão de habitantes em 2030. A expecta-

tiva da explosão no consumo energético fez 

com que o desenvolvimento sustentável se 

tornasse prioritário, em especial no sector 

energético. O objectivo é exceder os actu-

ais 13,5% de recursos gerados por fontes de 

energia renováveis e atingir a auto-suficiên-

cia na produção de electricidade até 2025, 

através do «Plano regional para a energia 

renovável e a utilização racional da energia» 

(Prerure) e do projecto «Green energy revolution 
Reunion Island» (GERRI). 

Neste contexto, de modo a enfrentar tais 

desafios, deu-se especial atenção aos apoios 

a todo o sector da investigação — seja através 

do desenvolvimento de indústrias tradicio-

nais, o ponto de partida natural para desen-

volver centros de investigação e experimenta-

ção, ou através dos sectores emergentes.

TEMAS CENTRAIS DE INVESTIGAÇÃO

Ligadas às características geográficas do 

território e da sua natureza tropical, as acti-

vidades de investigação foram 

desenvolvidas com forte 

ênfase nos seguintes temas 

fundamentais:

recursos hídricos, maríti-

mos e de aquicultura;

riscos naturais;

agrotransformação e recur-

sos vegetais;

ciências humanas e ciências 

sociais;

saúde;

c iências  da  engenhar ia 

(energias/TIC). 

INSTITUIÇÕES 

DE INVESTIGAÇÃO

Com o crescimento do número 

de laboratórios e a diversificação 

das instituições científicas, um 

dos principais trunfos da região é 

a investigação pública. A investiga-

ção pública beneficia do contributo 

de vários institutos científicos nacionais de 

relevo que já existem há muito tempo.

A comunidade científica, em crescimento 

constante, emprega actualmente mais de 

900 investigadores e engenheiros de investi-

gação, dividindo-se pelos seguintes grandes 

organismos científicos.

Universidade de La Réunion: 430 pessoal 

de ensino e investigadores, 300 doutoran-

dos, o Instituto de Engenharia (Esiroi), 

17 laboratórios e quatro unidades comuns 

de investigação organizadas em três núcleos 

de investigação: ambiente biológico e saúde; 

ambientes físicos terrestres; e ciências 

sociais e humanas no Oceano Índico.

Centro de Cooperação Internacional em 

matéria de Investigação Agronómica para 

o Desenvolvimento (CIRAD), organizado 

em três núcleos de investigação: quali-

dade da produção agroalimentar tropical 

(KAPPA); riscos ambientais, agricultura e 

gestão integrada de recursos (Reagir); e o 

Pólo de Protecção das Plantas (3P) em sete 

locais dedicados, incluindo laboratórios e 

estufas, com 41 investigadores, 112 técnicos 

e 40 engenheiros civis e doutorandos em 

engenharia voluntários. 

Instituto de Investigação para o Desen-

volvimento (IRD): trabalha no domínio 

Reunião (França): 
assegurar um futuro equilibrado 
para uma ilha aberta ao mundo

Reunião é uma ilha tropical localizada no sudoeste do Oceano Índico, a leste 

de Madagáscar, com um dos vulcões mais activos da Terra: o Piton de la 

Fournaise (que significa «pico da fornalha»). A ilha compreende 0,40% do 

território nacional, ostenta uma paisagem muito marcada, vários microclimas 

diferenciados e uma população multicultural. O seu ambiente natural é um 

dos «pontos quentes» da biodiversidade marítima e terrestre reconhecidos no 

mundo inteiro (a inscrição na Unesco encontra-se em decurso).

Reunião: processamento do bagaço na fábrica de açúcar de Bois-Rouge

A opinião de Maya Cesari, 

Membro do Conselho Regional, 

Professora Sénior e Secretária-geral 

da Direcção Científi ca do CYROI:

«Para enfrentarmos os desafi os da 

Reunião de amanhã, a investigação e a 

inovação representam os pontos de fusão 

onde podemos elevar a nossa riqueza e 

os nossos recursos, em prol da população. 

Queremos que esta investigação seja 

exemplar, direccionada para os desafi os 

do séc. XXI (o mar, espaço, saúde, etc.), 

dedicada ao desenvolvimento justo e 

sustentável, um refl exo de Reunião: esta 

ilha tropical, multicultural e criativa, 

aberta ao Oceano Índico e ao mundo.»
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actividades dos organismos públicos ao definir 

áreas estratégicas e temas prioritários de inves-

tigação. Também permite melhores sinergias 

entre mecanismos de financiamento público. 

No que toca aos mecanismos de apoio à ino-

vação e transferência de tecnologia, existem 

várias estruturas diferentes.

O objectivo do Qualitropic, único núcleo 

competitivo ultramarino, é dar aprovação a 

projectos propostos nos diferentes sectores 

industriais: agroprocessamento; agricultura; 

pescas; aquicultura; saúde; biotecnologias; 

desenvolvimento sustentável por meio de 

formas de energia renovável (biomassa).

O Tecnopólo e a sua incubadora ajudam 

a apoiar projectos em quatro núcleos 

de excelência: novas TIC; agroprocessa-

mento; saúde e ambiente. Ao passo que o 

núcleo Témergie — associado, como em 

Guadalupe, ao núcleo de competitividade 

Capenergies — reúne as principais organi-

zações intervenientes no sector energético. 

Por fim, a estratégia regional de inovação 

pretende coordenar e fomentar o trabalho 

desenvolvido no intuito de incrementar a 

atractividade e a competitividade em Reu-

nião. O reforço das ferramentas e meca-

nismos de apoio deve procurar mitigar a 

diferença significativa que ainda existe em 

relação à França continental. Também deve 

procurar afirmar a presença da investigação 

europeia no Oceano Índico, especialmente 

por via dos projectos planeados para a coo-

peração territorial do Índico nas áreas de 

observação, desenvolvimento de redes de 

trabalho e comunicação.

Para saber mais, por favor visite:

http://www.regionreunion.com

http://www.reunion.pref.gouv.fr

Sétimo Programa-Quadro (7PQ), o ins-

tituto participa no núcleo regional de 

investigação marítima (PRM). Opera em 

6 unidades com 13 investigadores, 

13 engenheiros e técnicos e 8 doutorandos.

Gabinete de Investigação Geológica e sobre 

Mineração (BRGM), que contribui com a 

sua perícia nas áreas de planeamento do 

desenvolvimento e riscos naturais.

Ifremer, um instituto de investigação e um 

dos parceiros do PRM.

A investigação privada é importante para:

a indústria do açúcar: o Centro de Expe-

rimentação, Investigação e Formação no 

Domínio da Cana do Açúcar, Criação 

Varietal e Tecnologia do Açúcar (CERF) 

lidera o progresso genético e tecnológico;

o ambiente marinho tropical: a agência 

para a I & D marítimos ARVAM e a asso-

ciação de Reunião para o desenvolvimento 

da aquicultura, ARDA.

Para além disso, a investigação e a 

promoção são levadas a cabo por 

projectos de excelência realizados 

por meio de parcerias que oferecem 

instalações auxiliares, mecanismos e 

transferência de tecnologia. 

No sector da saúde, o Ciclotrão de 

Reunião no Oceano Índico (CYROI) 

— uma plataforma tecnológica que 

combina uma unidade de produção 

radiofarmacêutica, investigação técnica 

e centros de apoio — está disponível 

para o uso de investigadores e empre-

sas jovens e inovadoras. As suas áreas 

de investigação abrangem as doenças 

metabólicas, infecciosas e emergentes e 

a promoção da biodiversidade marítima 

e terrestre. O Centro para Investigação 

e Monitorização Científica das Doenças 

Infecciosas no Oceano Índico (CRVOI) 

está-lhe associado.

No âmbito do sector de investigação cen-

trado no mar, a implementação do PRM 

reúne todos os intervenientes nesta área: a 

Agência de Desenvolvimento Aquicultural, 

Ifremer, IRD, a Agência para a Investigação 

e o Desenvolvimento Marítimos e a Univer-

sidade de La Réunion.

A trabalhar na área de observação estão o 

Observatório de Física Atmosférica de Reu-

nião (OPAR) e o «Projecto de monitorização 

ambiental do Oceano Índico assistida por 

satélite» (SEAS-OI). Adicionalmente, con-

duz-se investigação sobre: agronomia (cria-

ção do 3P); TIC; energia; e biodiversidade. 

ESTRATÉGIA REGIONAL DE INOVAÇÃO

O apoio à investigação e inovação beneficia 

da boa governação no território de Reunião, 

que se pode constatar na notável coerência das 
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Reunião: central fotovoltaica

Reunião: vista aérea da ilha
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Os esforços combinados a nível regional, 

nacional e europeu, por exemplo, a cria-

ção de escolas online e centros TIC, têm 

melhorado a conectividade do arquipélago. 

A acessibilidade também foi melhorada pela 

provisão de ligações aéreas regionais, nacio-

nais e internacionais ajustadas à localização 

das ilhas. 

A actividade económica fragmentada 

sujeita-se a nove micromercados, dificul-

tando as economias de escala. Contudo, a 

diversificação da economia regional com o 

crescimento da indústria turística, a reestru-

turação das explorações agrícolas, o investi-

mento em sectores de crescimento, como o 

ambiente, de modo a reduzir a dependência 

energética, tem-se traduzido em taxas de 

crescimento positivo. 

INVESTIGAÇÃO E INOVAÇÃO

Neste contexto favorável e variado, os recur-

sos do território levaram à emergência de 

temas de investigação organizados em torno 

dos seguintes núcleos:

conhecimento dos recursos marítimos e 

do potencial económico do mar;

preservação da biodiversidade;

prevenção de riscos naturais relacionados 

com os vulcões e sismos;

estudo dos efeitos das alterações climáti-

cas, ciência atmosférica; 

agronomia e ciências veteriná-

rias, biotecnologia;

energia renovável (marítima). 

INSTITUIÇÕES DE 

INVESTIGAÇÃO

As unidades de investigação estão 

quase todas integradas na Univer-

sidade dos Açores (UAÇ), uma ins-

tituição jovem repartida por três 

campus situados nas ilhas de São 

Miguel, Terceira e Faial. A univer-

sidade começou a disseminar a sua 

investigação internacionalmente: 

550 investigadores organizados em cen-

tros diferentes; cinco destes centros (ver 

abaixo) são acreditados pela Fundação 

para a Ciência e Tecnologia, que tem por 

missão desenvolver, financiar e avaliar 

instituições e projectos a nível nacional.

O centro do Instituto do Mar (IMAR), 

Departamento de Oceanografia e Pes-

cas da Universidade dos Açores (UAÇ-

DOP): biologia marinha, oceanografia, 

pescas e ecologia. A actividade intensa 

deste centro faz da universidade uma insti-

tuição de renome internacional, devido aos 

seus estudos sobre os ecossistemas hidro-

termais do fundo do mar. Há cinco pro-

jectos em curso ao abrigo do 7PQ. Repre-

sentando a região no Centro Europeu de 

Informação sobre Ciências e Tecnologias 

do Mar (Eurocean), o centro tem parti-

cipado na redacção da legislação da UE 

que proíbe o uso de arte de arrasto e redes 

de emalhar, o que tem feito dos mares da 

Macaronésia uma das mais extensas áreas 

marítimas protegidas do mundo. 

O Centro de Vulcanologia e Avaliação de 

Riscos Geológicos (CVARG): vulcanolo-

gia, sismologia, riscos geológicos e pro-

tecção civil. Incluído na rede europeia de 

excelência Esonet, também é membro da 

Organização Mundial dos Observatórios 

Vulcanológicos (WOVO), filiado no Ins-

tituto de Ciências da Terra e do Espaço 

(ICTE) e responsável pelo Sistema de 

Monitorização Vulcanológica dos Açores 

(Simova). Em conjunto com o Instituto de 

Meteorologia, coordena o Sistema de Vigi-

lância Sísmica dos Açores (Sivisa). 

Açores (Portugal): 
biotecnologia azul

Situados no coração do Atlântico Norte — uma área de interesse internacional 

para a observação marítima e climatológica — o arquipélago dos Açores, parte 

da Macaronésia, consiste em nove ilhas que representam 2,6% do território 

nacional português. Os Açores enfrentam um isolamento duplo em resultado 

da fragmentação do arquipélago, que se deve às actividades vulcânica e 

tectónica locais. A região caracteriza-se assim pelo isolamento geográfico 

real e uma paisagem extremamente variada. Possui um clima oceânico com 

precipitação elevada e poucas horas de sol. 
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Açores: observação de cetáceos ao largo da ilha de São Miguel 

A opinião de Ricardo Serrão Santos, 

Director do Departamento de 

Oceanografi a e Pescas, Universidade 

dos Açores:

«A cooperação numa Europa que se 

pretende líder mundial na ciência 

tem desempenhado um papel 

fundamental no desenvolvimento 

das capacidades de investigação nos 

Açores. Graças aos grandes projectos e 

redes de excelência em que os nossos 

cientistas participam, a qualidade e 

competitividade da investigação em 

certas áreas (ecossistemas hidrotermais 

do fundo do mar e montes submarinos) 

são de nível mundial. A Universidade 

dos Açores tornou-se, em menos de 

15 anos, uma instituição reconhecida 

internacionalmente, com presença 

notável nas biotecnologias azuis.»
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ao seu dispor uma estação de investigação por 

satélite da Agência Espacial Europeia (ESA), 

em Santa Maria, e Programa de Medição de 

Radiação Atmosférica (ARM), que desen-

volve processos de controlo das proprieda-

des radioactivas e microfísicas das nuvens. 

Acrescentando valor a esta investigação, há 

dois parques tecnológicos em São Miguel e 

na Terceira que disponibilizam espaço para a 

investigação nas áreas de informação e comu-

nicação, biotecnologia e biomedicina. 

ESTRATÉGIA DE INOVAÇÃO

Foram implementadas as seguintes acções:

criação dum Departamento Regional de 

Ciência, Tecnologia e Comunicação para 

coordenar e desenvolver a investigação e 

tecnologia, bem como facilitar o cresci-

mento das TIC e fomentar uma cultura 

técnica e científica criando centros cien-

tíficos nas áreas fundamentais da astrono-

mia, vulcanismo, ambiente e oceano; 

lançamento de um «Plano integrado para 

a ciência, tecnologia e inovação», que pro-

põe medidas de apoio para os investigado-

res, incluindo uma plataforma de gestão de 

projectos, uma base de dados e assistência 

à implementação e operação duma uni-

dade de investigação, ao desenvolvimento 

de parcerias e aconselhamento sobre aqui-

sição de equipamento;

dois parques tecnológicos (para a informa-

ção, monitorização, alertas, biotecnologia 

e biomedicina) completam um ambiente 

favorável ao conhecimento e à transferên-

cia de tecnologia. 

Para saber mais, por favor visite:

http://www.azores.gov.pt

O Centro de Biotecnologia dos Açores 

(CBA) e o Centro de Investigação e Tec-

nologia Agrária dos Açores: estudos sobre 

o potencial de espécies animais e vegetais. 

O Centro de Investigação de Recursos 

Naturais: investigação da diversidade fun-

cional e genética, incluindo investigação 

sobre novos produtos farmacêuticos.

Centro de Estudos de Economia Aplicada 

do Atlântico (CEEAPLA). 

Há outros centros de investigação atraídos 

pelas ilhas.

Na área de climatologia: o Centro de Clima-

tologia, Meteorologia e Mudanças Globais 

(CCMMG). O arquipélago constitui uma 

plataforma natural para o estudo do clima 

e a monitorização de fenómenos meteoro-

lógicos em grandes extensões do planeta.

Nas áreas da biodiversidade e 

saúde: o Centro de Investigação 

de Biodiversidade e Recursos 

Genéticos; o Centro de Con-

servação e Protecção Ambiente 

(CCPA); a Unidade de Genética 

e Patologia Molecular (UGPM) 

do Hospital de Ponta Delgada; 

e o Serviço Especializado de 

Epidemiologia e Biologia Mole-

cular (Seebmo) no Hospital da 

Terceira. 

Nas ciências humanas e sociais: o 

Centro de Estudos Sociais na Uni-

versidade dos Açores (CES-UA) — 

sociologia e demografia; o Centro 

de Investigação Gaspar Frutuoso 

(CEGF) — história e património 

cultural; e o Centro para a Mate-

mática Aplicada e Tecnologias de 

Informação (CMATI).

Outras instituições participantes 

na disseminação e transferência de 

tecnologias: o Instituto de Inovação 

Tecnológica dos Açores (INOVA); a 

Delegação Regional do Instituto de 

Meteorologia (IM) e o Laboratório Regio-

nal de Engenharia Civil (LREC). 

Uma equipa de 18 investigadores, em par-

ceria com o Instituto de Tecnologia de Mas-

sachusetts (MIT)-Portugal, está a colabo-

rar com instituições internacionais sobre 

a questão premente da redução do uso de 

combustíveis fósseis. Esta acção desenvolve-

se no âmbito do projecto «Green islands», 

que pretende aumentar o actual nível de 

produção de electricidade com recurso a 

fontes renováveis de 50 a 75% até 2018.

Por fim, o arquipélago dos Açores é mem-

bro da rede Nereus de regiões europeias que 

fazem uso de tecnologias aeroespaciais, tendo 

©
 U

ni
ão

 E
ur

op
ei

a,
 2

01
0

©
 U

ni
ão

 E
ur

op
ei

a,
 2

01
0

Açores: fumarolas das Furnas, São Miguel

Açores: lago de São Miguel
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gias renováveis. Também está em curso a 

investigação aplicada nas áreas da matemá-

tica, física e direito do ambiente. Durante os 

últimos três anos, estabeleceu-se uma parce-

ria com a universidade americana Carnegie 

Mellon, cujos cursos em estudos avançados 

atraem estudantes de todo o mundo. 

O recém-formado Instituto de Tecnologias 

Interactivas da Madeira — produto duma 

parceria entre a Universidade da Madeira, 

o Tecnopólo da Madeira (Parque de Ciência 

e Tecnologia da Madeira) e a Universidade 

Carnegie Mellon — consolida esta experi-

ência em áreas como a interacção humano/

computador e a concepção de serviços. A 

qualidade da investigação foi reconhecida 

pela indústria nacional e internacional.

No tocante à dimensão global desta inves-

tigação, o objectivo é criar centros interna-

cionais de excelência em áreas altamente 

especializadas, como a nanotecnologia e a 

biotecnologia.

Actualmente, as actividades de investiga-

ção organizam-se em torno de diversos 

núcleos que reflectem os principais trunfos 

do território: 

ciências do mar e oceanografia;

biologia animal e marinha;

biologia vegetal;

agricultura e indústria agroalimentar; 

água e ambiente;

informática e TIC;

energias renováveis e conservação de 

energia;

tecnologias interactivas e concepção de 

serviços.

Caracterizada pelas monta-

nhas extremamente íngremes, 

de origem vulcânica e dotada 

dum clima subtropical, é um 

excelente destino turístico e é 

altamente apreciada tanto pela 

sua autenticidade como pelas 

espécies variadas e abundantes 

de flora (como, por exemplo, a 

floresta Laurissilva) aí existen-

tes. É um ecossistema com uma 

história excepcional, tendo sido 

classificado património mundial 

pela Unesco em 1999. 

A posição da Madeira no Oceano 

Atlântico, não possuindo plata-

forma continental, permite-lhe ser-

vir como base de exploração marí-

tima. A sua posição geoestratégica 

em relação à rede internacional de 

cabos constitui outra vantagem. 

O seu isolamento geográfico 

extremo coloca certos problemas ao 

desenvolvimento das capacidades de inves-

tigação: reduzida mobilidade dos investiga-

dores, dificuldade em atrair investigadores 

altamente qualificados para a região, e falta 

de massa crítica para desenvolver certas 

actividades. 

Apesar do seu empenho em desenvolver 

fontes de energia renováveis, a Madeira 

permanece extremamente dependente dos 

derivados do petróleo. Estes produtos repre-

sentam custos adicionais, tanto no que toca 

ao seu transporte por via marítima como à 

dimensão modesta dos sistemas energéticos 

existentes.

TEMAS CENTRAIS DE INVESTIGAÇÃO

A investigação na Madeira tem uma dimen-

são local, com ênfase no desenvolvimento 

regional, e uma dimensão global que se 

ocupa da criação de centros de investiga-

ção capazes de atrair e fixar investigadores e 

estudantes dos mercados internacionais. 

A nível regional, a investigação orienta-se 

para a preservação e valorização dos recur-

sos agrícolas e marítimos, bem como para 

a superação das desvantagens decorrentes 

do isolamento da Madeira, em particular 

através do desenvolvimento das TIC e ener-

Madeira (Portugal): 
atribuir valor aos recursos locais e procurar 
a excelência internacional

O arquipélago da Madeira situa-se no Atlântico Norte, a 980 km de Lisboa, 

Portugal. Com uma superfície total de 797 km2, consiste em várias ilhas e 

ilhéus dos quais só dois são habitados: Madeira e Porto Santo. As outras são 

reservas naturais. 
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Tecnopólo da Madeira

A opinião de Raúl Caires, 

Presidente do Conselho 

de Administração do Tecnopólo 

da Madeira:

«Os desafi os da investigação e inovação 

estão intimamente ligados à capacidade 

de criar as condições necessárias para 

atrair e fi xar competências fundamentais 

na nossa região, bem como ao desejo 

de sermos competitivos nos mercados 

internacionais. A qualidade dos projectos 

e dos investigadores, e da sua visão 

estratégica, são as principais vantagens 

competitivas.»
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inovar no turismo, abastecimento alimen-

tar, recursos naturais e cultura tradicional, 

TIC, energia, gestão dos transportes e trá-

fego rodoviário;

internacionalizar a região;

criar instrumentos e mecanismos financei-

ros para as PME; 

promover o empreendedorismo;

conceber acções inovadoras para moder-

nizar a administração pública.

Para além disso, a inovação é um ele-

mento de relevo nas estratégias regionais 

do programa operacional «Intervir +» e 

no programa de cooperação transnacio-

nal Madeira-Açores-Canárias (MAC) para 

o período de 2007–13. Por fim, a Madeira 

criou o sistema de apoio «+ Conhecimento» 

com vista a apoiar projectos de investiga-

ção, desenvolvimento e demonstração tec-

nológica de empresas regionais de modo a 

aumentar a sua competitividade.

Para saber mais, por favor visite:

http://www.madeira.gov.pt

INSTITUIÇÕES DE INVESTIGAÇÃO

A comunidade científica está estruturada 

em torno de centros de investigação sem 

fins lucrativos, públicos ou privados, e uma 

universidade com mais de 400 investiga-

dores. A investigação é desenvolvida nas 

seguintes instituições.

Universidade da Madeira:

Centro de Ciências Matemáticas;

Centro de Estudos da Macaronésia;

Centro de Estudos de Economia Aplicada 

do Atlântico; 

Centro de Investigação em Educação;

Centro de Química da Madeira.

Centros públicos ou privados ou organis-

mos/empresas intermediários/as:

Centro de Ciência e Tecnologia da Madeira 

(CITMA);

Agência Regional da Energia e Ambiente da 

Região Autónoma da Madeira (AREAM);

Tecnopólo da Madeira;

Centro de Empresas e Inovação;

Empresa de Electricidade da Madeira;

Instituto de Tecnologias Interactivas da 

Madeira.

Para além destes, organismos ligados ao 

governo regional em vários sectores:

Instituto do Vinho da Madeira;

Departamento Regional de Pescas;

Departamento de Serviços Agrícolas;

Centro de Estudos de História do Atlântico; 

Museu do Funchal;

Estação de Biologia Marinha;

Laboratório de Engenharia Civil;

um Parque natural;

Jardim Botânico da Madeira.

A AREAM, associação sem fins lucrativos, 

também pretende incentivar a inovação e 

a cooperação nos domínios da energia e 

ambiente — tanto no sector público como 

no privado.

O Tecnopólo da 

Madeira ajuda a 

desenvolver activi-

dades estratégicas de 

investigação agindo 

como uma plata-

forma que estimula 

e encoraja o desen-

volvimento local nas 

áreas de TIC, ino-

vação empresarial e 

turismo.

Por último, o CITMA 

é uma instituição que 

pretende estimular a 

investigação C & T na 

Madeira, através de bol-

sas de investigação e 

engenharia de projectos.

ESTRATÉGIA REGIONAL 

DE INOVAÇÃO

As directrizes estratégicas 

de 2007–13 em matéria de 

inovação foram delineadas 

no «Plano de desenvolvi-

mento económico e social 

da região autónoma da 

Madeira» (PDES) que visa 

definir um sistema de inova-

ção regional mais participa-

tivo. As directrizes são as que 

se seguem: 
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Madeira: observação da vida marinha

Madeira: cidade de Câmara de Lobos
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acesso a serviços de IDT oferecidos por 

instituições públicas de investigação;

iniciativas transfronteiriças e transnacio-

nais, que visam melhorar a cooperação 

na investigação e construir capacidade de 

investigação nas áreas de prioridade da 

política de investigação da UE;

a capacidade de I & D, nomeadamente 

nas TIC, infra-estruturas de investigação 

e recursos humanos, em sectores com 

potencial de crescimento significativo.

Em termos de inovação, o papel crítico da 

política de coesão consiste em lidar com uma 

grande diversidade de situações em todo o 

território da UE e em assistir as regiões no 

desenvolvimento dos seus sistemas de inova-

ção e no uso mais eficiente do conhecimento 

e das tecnologias disponíveis a nível local. 

Assim sendo, a política de coesão tem apoiado 

as regiões no desenvolvimento e implementa-

ção das estratégias regionais de inovação no 

intuito de fomentar a sua competitividade.

A análise dos programas operacionais para o 

Fundo Europeu de Desenvolvimento Regio-

Consequentemente, a diferença em investi-

mento de I & D para com os Estados Uni-

dos estabilizou-se. No entanto, outros con-

currentes – tais como a China, a Coreia e 

o Japão – progrediram mais rapidamente to 

que a UE, no mesmo período. A necessidade 

de melhorar os esforços de I & D da UE, 

face à crescente concurrência internacional, 

e a necessidade de corresponder a desafios 

sociais, levaram o Conselho Europeu a repe-

tir o objectivo de 3 % na Estratégia Europeia 

para 2020.

Estabelecendo comparações entre Estados-

Membros e regiões, os números da despesa 

em I & D das regiões europeias em 2006 evi-

denciam diferenças significativas: 30% da 

despesa privada em I & D concentra-se ape-

nas em 10 das 271 regiões europeias (4 na 

Alemanha, 3 na Suécia, 2 no Reino Unido, 

1 na Finlândia) (1). Por sua vez, as regiões 

ultraperiféricas mostraram níveis de inves-

timento em I & D 50% mais baixos que os 

dos seus respectivos Estados-Membros em 

2006 (2).

Reconheceu-se que o crescimento econó-

mico sustentável depende cada vez mais 

da capacidade de mudança e inovação das 

economias regionais. Por este motivo, a 

estratégia renovada de Lisboa aumentou o 

papel da política de coesão no desenvolvi-

mento duma sociedade do conhecimento e 

inovação. 

POLÍTICA DE COESÃO: APOIAR A IDTI 

NAS REGIÕES ULTRAPERIFÉRICAS

Em resultado, registou-se um aumento sig-

nificativo no esforço financeiro global da 

política de coesão em matéria de activida-

des de investigação, desenvolvimento tec-

nológico e inovação (IDTI) para 2007–13: 

60% dos créditos do objectivo «Convergên-

cia» e 75% do objectivo «Competitividade e 

emprego regionais» foram atribuídos a des-

pesas, contribuindo para a consecução da 

estratégia de Lisboa. A rubrica orçamental 

destinada aos investimentos em IDT, stricto 
sensu, chega aos 85 mil milhões de EUR, ou 

seja, 25% do total da política de coesão (3).

 

No entanto, o valor acrescentado da política 

de coesão no EEI e no espaço europeu de 

inovação não se pode limitar a um aumento 

orçamental para a IDTI. Na verdade, a con-

tribuição da política de coesão também deve 

ser avaliada em termos do apoio prestado 

ao desenvolvimento de estratégias integra-

das de investigação e inovação, com base 

nas características e especificidades de cada 

território, do fortalecimento dos órgãos de 

governação local ou de como se facilita a 

emergência de redes transnacionais. 

Em termos de IDTI, a política de coesão 

apoia as autoridades regionais para que estas 

desenvolvam:

a cooperação entre empresas, e entre 

empresas e as instituições de investigação 

públicas e do ensino superior, apoiando a 

criação de centros de excelência regionais 

e transregionais;

as actividades de IDTI nas pequenas e 

médias empresas (PME), dando-lhes 

A UE: um parceiro para fortalecer 
a investigação e a inovação nas regiões 
ultraperiféricas

Apesar do objectivo de Lisboa definido pelo Conselho Europeu de 2002 em 

aumentar os investimentos de I & D para 3% do PIB não poder vir a ser 

cumprido em 2010 (o valor actual é de cerca de 2%), o objectivo de 3% teve 

uma influência crucial ao dar visibilidade e importância à investigação e 

política de investigação em todos os Estados-Membros da UE. Por exemplo, 

o volume de investimento em I & D aumentou em termos reais em todos os 

Estados-Membros da União, originando assim um aumento de 20% entre 2000 

e 2007, em comparação com 15% nos Estados Unidos.
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(1) Relatório da Comissão ao Parlamento e Conselho Europeus — 
Sexto relatório de progresso sobre a coesão social e económica, 

COM(2009) 295 fi nal, 25.6.2009.

(2) Eurostat, 2006.

(3) Commission staff  working document - Regions delivering 
innovation through cohesion policy, 

SEC(2007) 1547, 14.11.2007.
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Martinica: vista sobre o volcão do Monte Pelée

Reunião: mistura de populações em St Denis da Reunião
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rampa de lançamento para a participação 

nos segmentos mais colaborativos do 7PQ.

Ao mesmo tempo, as circunstâncias e capa-

cidades únicas das regiões ultraperiféricas 

poderiam ser traduzidas em novas ideias 

para projectos, correspondendo ao apoio 

oferecido pelos programas Pessoas e Ideias 

do 7PQ. Até à data, estes programas ainda 

não foram completamente explorados por 

muitos agentes científicos sedeados nas 

regiões ultraperiféricas.

PARA MELHOR UTILIZAR AS FONTES DE 

FINANCIAMENTO

É essencial continuar a financiar os projec-

tos de investigação e inovação para se poder 

enfrentar desafios futuros. Por conseguinte, 

a Comissão está a solicitar às autoridades 

regionais que continuem a apoiar os investi-

mentos nesta área através da política de coe-

são e da exploração extensiva das diferentes 

fontes de financiamento da UE, bem como 

outros fundos públicos e privados. De facto, 

num momento em que a pressão sobre as 

finanças públicas cresce, a utilização mais 

coerente e eficaz de fontes de financiamento 

pode contribuir com êxito para melhorar a 

competitividade das regiões. 

nal (FEDER) e o Fundo Social Europeu 

(FSE) das regiões ultraperiféricas demons-

trou um compromisso evidente, da parte 

das autoridades regionais, em ir de encontro 

às «despesas recomendadas por Lisboa». As 

suas estratégias de desenvolvimento regio-

nal equilibram-se cuidadosamente entre a 

preocupação com a fragilidade dos seus ter-

ritórios e a utilização do seu potencial endó-

geno para a inovação.

Esta abordagem tem sido seguida, por exem-

plo, pelas regiões ultraperiféricas francesas. 

Na segunda metade de 2009, após um diag-

nóstico rigoroso dos pontos fortes e fracos 

do seu território, relativamente à inovação, 

apresentaram uma estratégia de inovação 

regional à Comissão Europeia, adaptada às 

regiões ultramarinas.

IDTI NAS REGIÕES ULTRAPERIFÉRICAS: 

EXPLORAR CAPACIDADES ÚNICAS

As regiões ultraperiféricas têm considerado 

uma prioridade sua alargar a sua gama de 

produtos permitindo às suas empresas criar 

mais bens e serviços de valor acrescentado. 

Ao mesmo tempo, esta estratégia deve res-

peitar o seu património natural único. As 

regiões ultraperiféricas têm nitidamente 

pontos fortes e potencial para a investigação 

e inovação, especialmente em áreas como:

investigação agrícola;

biodiversidade;

alterações climáticas;

saúde tropical;

recursos marítimos;

energias renováveis;

astrofísica;

indústria aeroespacial;

vulcanologia e sismologia.

A política de coesão e dois outros mecanis-

mos de financiamento da UE para a inves-

tigação e inovação — o 7PQ e o Programa-

quadro para a Competitividade e a Inovação 

(CIP) — acompanham as regiões ultraperi-

féricas nos seus esforços de explorar ple-

namente o seu potencial nestas áreas. Os 

benefícios económicos, sociais e ambientais 

destes esforços são importantes não só para 

estas regiões como para toda a UE.

Para além disso, as regiões ultraperiféricas 

estão inseridas em realidades geográficas e 

geopolíticas que diferem das da Europa con-

tinental. Assim, dão uma dimensão especial 

à acção externa da UE e participam no desen-

volvimento duma política de vizinhança 

genuína em virtude dos seus laços geográfi-

cos, culturais e históricos com outros países 

e povos, especialmente em África e no conti-

nente americano. As regiões ultraperiféricas 

podem assim desempenhar um papel crucial 

como parceiros dos seus países vizinhos, 

especialmente no que toca aos projectos de 

desenvolvimento de competências de inves-

tigação de dimensão internacional.

OPORTUNIDADES PARA AS 

REGIÕES ULTRAPERIFÉRICAS 

AO ABRIGO DO 7PQ

O principal objectivo do 7PQ é 

promover a construção do EEI. O 

seu propósito é construir a exce-

lência na Europa — e neste con-

texto, as regiões ultraperiféricas 

têm um papel claro a desempenhar, 

dadas as suas vantagens únicas. 

Através de várias actividades, o 7PQ 

procura atingir objectivos específicos: 

dar vantagem à investigação Euro-

peia no quadro mundial; 

estimular a investigação criativa; 

fomentar a capacidade de investigação por 

toda a Europa, seja em termos de infra-

estruturas ou potencial humano; 

fomentar a transferência sustentável de 

conhecimento.

As regiões ultraperiféricas teriam muito a 

ganhar com uma participação activa nos 

convites à apresentação de propostas que 

correspondessem às suas vantagens funda-

mentais. Através da sua participação no pro-

grama específico da Cooperação, já conse-

guiram contribuir para o EEI focando-se no 

seu trunfo que é, sobretudo, a investigação 

ambiental com enfoque particular sobre as 

alterações climáticas. As regiões ultraperi-

féricas também podem desempenhar um 

papel importante no desenvolvimento dos 

seus pontos fortes adicionais, supracitados.

Com base na participação actual das regi-

ões ultraperiféricas no programa especí-

fico Capacidades, e outros instrumentos de 

financiamento, poderiam alimentar o seu 

potencial, avaliar as suas competências cien-

tíficas presentes e consolidá-las ainda mais 

para melhorar a sua integração no EEI. Em 

particular, o programa «Potencial de Inves-

tigação» (RegPot), orientado para a conver-

gência e as regiões ultraperiféricas, poderia 

ser utilizado de forma mais exaustiva como 
passar à página 22
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organização de projectos; mercados locais 

limitados, dependentes economicamente de 

reduzido número de produtos; e, em certas 

áreas científicas, falta de massa crítica. 

A Comissão, ansiosa por cumprir o seu 

papel como facilitadora, exprimiu às regi-

ões ultraperiféricas a sua disposição para 

co-organizar sessões informativas onde 

possa explicar os instrumentos e políticas 

da UE. Teve lugar na Martinica (França), de 

3 a 5 de Novembro de 2009, um seminário 

sobre instrumentos de investigação e inova-

ção da UE, no qual participaram membros 

de centros de investigação, universidades, 

autoridades e empresas locais das quatro 

regiões autónomas francesas. Será organi-

zado um dia informativo semelhante para 

as ilhas Canárias (Espanha) bem como para 

os Açores e Madeira (Portugal).

Outro acontecimento está a ser organizado 

juntamente com os Estados-Membros da 

UE e suas regiões ultraperiféricas, a ter 

lugar nos dias 27 e 28 de Maio em Bruxelas, 

na Bélgica. Será o «Fórum da Europa ultra-

periférica» que irá promover a conscien-

cialização sobre os pontos fortes e especi-

ficidades das regiões ultraperiféricas entre 

todas as partes interessadas na Europa e 

mais além. Aí serão apresentadas iniciati-

vas e projectos inovadores que constituem 

um valor acrescentado significativo para a 

UE no seu todo. 

A nível europeu, a União dispõe de três 

instrumentos de apoio: a política de Coe-

são, financiada pelos Fundos Estruturais 

(FE) e Fundo de Coesão; o 7PQ; e o CIP. As 

sinergias na concepção destes instrumentos 

devem agora ser convertidas em sinergias de 

acção por parte das autoridades nacionais, 

regionais e de outros participantes.

Assim sendo, a Comissão adoptou a Comu-

nicação Regiões europeias competitivas atra-
vés da investigação e inovação (COM(2007) 

474 final de 16.8.2007). A sua mensagem 

essencial visava a necessidade de os Estados-

Membros e regiões da UE usarem os ins-

trumentos de financiamento da UE para a 

investigação e inovação de modo mais coor-

denado. Uma das conclusões da comunica-

ção foi o empenho da Comissão em publicar 

o Guia Prático das oportunidades de financia-
mento da UE para a Investigação e a Inovação. 

Este guia prático está agora disponível tanto 

como documento em todas as línguas da UE 

como online, no CORDIS, em seis línguas 

europeias (ver http://cordis.europa.eu/eu-

funding-guide/home_en.html). A mesma 

informação está disponível no CORDIS 

em formato gráfico, que se pode descarre-

gar ou consultar directamente online (ver 

http://cordis.europa.eu/eu-funding-guide/

rel-info_en.html), utilizando o conceito de 

mapeamento mental («mind mapping»). 

Como os seus congéneres na Europa conti-

nental, os participantes nas áreas de investi-

gação e inovação nas regiões ultraperiféricas 

são vivamente encorajados a fazer bom uso 

destas ferramentas.

Não termina aqui, contudo, o esforço da 

Comissão em termos de facilitação do 

financiamento. Deve-se destacar, nomea-

damente, a conferência europeia «Semana 

das regiões inovadoras na Europa» (WIRE 

2010), — realizada em Granada (Espanha), 

de 15 a 17 Março de 2010 

— que aborda a dimen-

são regional do 7PQ. 

Esta conferência incluiu 

uma discussão relativa às 

especificidades das regiões 

ultraperiféricas no âmbito 

do programa RegPot e às 

sinergias entre os instru-

mentos de financiamento 

da UE. A conferência tam-

bém abordou caminhos 

para o futuro. 

UM NOVO PARADIGMA 

PARA EXPLORAR 

CARACTERÍSTICAS ÚNICAS

Sem fazer quaisquer previ-

sões sobre o futuro, nomea-

damente sobre as perspecti-

vas financeiras para além de 

2013, a Comissão Europeia, 

dando substância a um novo 

paradigma, propõe assegurar 

melhor utilização dos instru-

mentos de financiamento para 

a investigação e inovação. As 

regiões ultraperiféricas devem 

ser capazes de aproveitar oportu-

nidades nos programas comuni-

tários existentes, o 7PQ em especial, através 

da participação activa nos convites à apre-

sentação de propostas.

A Comissão está ciente das dificuldades que 

as regiões ultraperiféricas da UE enfrentam 

quando preparam propostas a fim de parti-

cipar em tais convites: distância da Europa 

continental; dificuldades de comunicação e 

trabalho em rede; falta de acesso a serviços 

para a transferência de conhecimento em 

matéria de mecanismos de apoio, para a 

assistência na identificação de parceiros ou 

Continuação da página 21 «A UE: um parceiro para fortalecer a investigação e a inovação nas regiões ultraperiféricas»
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Quanto ao impacto das acções propostas, sur-

giram dúvidas sobre a sustentabilidade a longo 

prazo das medidas de criação de capacidades 

de investigação. Além disso, os avaliadores cri-

ticaram a ausência de integração do utilizador 

final e de envolvimento das PME. 

Finalmente, as regiões ultraperiféricas deve-

riam explorar os seus excelentes conhe-

cimentos científicos e o potecial em áreas 

muito específicas, tais como:

sector agroalimentar;

biodiversidade;

energias renováveis;

alterações climáticas;

astrofísica;

ciências aeroespaciais;

oceanografia;

vulcanologia e sismologia.

Todos estes campos científicos correspon-

dem a prioridades temáticas to programa 

Cooperação do 7PQ.

Quanto aos programas específicos do 7PQ, 

observou-se uma participação significativa 

das regiões ultraperiféricas ao abrigo dos 

programas Cooperação e Capacidades. Não 

se registou qualquer participação ao abrigo 

do programa Ideias e constatou-se uma pre-

sença mínima no que respeita o programa 

Pessoas. 

Ao abrigo do programa Cooperação, a 

maior parte concentrou-se sobre o tema 

«Ambiente (incluindo alterações climáti-

cas)». O programa Capacidades reuniu o 

maior número de candidaturas bem suce-

didas, no quadro dos seus subprogramas 

«Infra-estruturas de investigação», «Regi-

ões do Conhecimento» (RoK) e «Potencial 

de Investigação» (RegPot).

Os programas RoK e RegPot oferecem gran-

des oportunidades para que as regiões ultra-

periféricas fortaleçam as suas competências 

de investigação e reforcem a sua integração 

no EEI. As regiões ultraperiféricas participa-

ram num total de 20 propostas apresentadas 

no âmbito dos principais convites dos dois 

programas entre 2007 e 2009.

Ao abrigo do RegPot — um programa que 

aborda exclusivamente a convergência da 

UE e as regiões ultraperiféricas — só uma 

proposta recebeu financiamento mas cinco 

atingiram o limiar obrigatório, das 14 pro-

postas apresentadas pelas regiões ultrape-

riféricas. Esta proporção não difere signi-

ficativamente da observada para todas as 

propostas apresentadas ao abrigo do RegPot. 

No que toca ao RoK, duas das quatro pro-

postas apresentadas foram financiadas e 

outra proposta excedia o limiar obrigatório. 

Este último dado pode ser considerado um 

resultado muito encorajador.

Ao observar mais atentamente os comen-

tários dos peritos sobre os critérios de ava-

liação, pode-se fazer a seguinte apreciação: 

sobre o conteúdo científico, as críticas mais 

frequentes referiam-se aos planos de tra-

balho vagos e falta de clareza nos objecti-

vos propostos. Por vezes surgiram dúvidas 

sobre a excelência científica dos candidatos 

e sobre a exequibilidade do plano de acção 

proposto. 

Quanto às questões orçamentais e de ges-

tão, os planos financeiros de algumas pro-

postas não convenceram os peritos, no 

todo ou em parte (ou seja, recrutamento, 

equipamento, deslocações). Os peritos 

notaram lacunas em termos de exactidão 

e de orçamentos, no tocante a métodos de 

gestão, processos de decisão e planos de 

emergência e controlo de riscos.

«Regiões do Conhecimento» 
e «Potencial de Investigação»: ensinamentos 
e mensagens chave

Até Outubro de 2009, realizaram-se 151 convites ao abrigo do 7PQ. Deste 

número, assinaram-se 24 acordos de financiamento do 7PQ, envolvendo 

36 parceiros (ou coordenadores) das regiões ultraperiféricas da UE. O 

financiamento por eles recebido ascende a um total de 7,3 milhões EUR. No 

que toca ao número de propostas apresentadas, 203 candidaturas elegíveis 

no âmbito do 7PQ foram recebidas das regiões ultraperiféricas, com a 

participação de 246 parceiros solicitando um total de quase 68 milhões EUR.
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Este gráf ico é uma ferramenta de 

identificação:

dos tipos de actividades que podem ser 

financiadas por três instrumentos de 

financiamento de IDTI da UE e em torno 

dos quais se podem desenvolver propostas 

de financiamento;

dos tipos de beneficiários que se podem 

candidatar a cada actividade e a possível 

colaboração entre beneficiários em caso de 

propostas conjuntas.

Por exemplo, se uma organização não-gover-

namental (ONG) pretender ser financiada 

pelo CIP, seguindo as linhas azul-claras des-

cobre que se pode candidatar a actividades 

de «trabalho em rede», «projectos-piloto 

e de replicação de mercado» e actividades 

relacionadas com «projectos de promoção e 

disseminação». No gráfico pode ver que as 

autoridades públicas, empresas e instituições 

científicas/universidades também são elegíveis 

para as actividades de «trabalho em rede». Se 

aplicável, pode então estabelecer uma par-

ceria no intuito de apresentar uma proposta 

juntamente com estas organizações.

No que toca às actividades financiadas pelos 

FE, os beneficiários interessados devem con-

tactar as autoridades nacionais ou regionais 

para saber se essas actividades são imple-

mentadas no seu país ou região.

Este gráfico não é, de modo algum, exaus-

tivo — tiveram de se fazer escolhas. Para 

mais informações, nomeadamente porme-

nores sobre os esquemas de financiamento 

ligados a cada actividade e aceder aos seus 

sítios na Internet, consulte, por favor, o 

mapa mental das oportunidades de finan-

ciamento de IDTI da UE e serviços de apoio 

(http://cordis.europa.eu/eu-funding-guide/

rel-info_en.html) e, ainda, o Guia Prá-
tico das oportunidades de financiamento 
da UE para a Investigação e a Inovação 

(http://cordis.europa.eu/eu-funding-guide/

home_en.html).

Actividades e parcerias financiadas por instrumentos de IDTI da UE
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apoiar a criação dum pólo de excelência 

em ciências do mar em Reunião.

Este pólo de excelência, que se chamará 

«Pólo marinho regional», está a ser imple-

mentado na ilha pela rede de investigação 

«RUN sea science» É financiado pelos FE 

e recebe apoio adicional através do con-

curso relativo ao programa RegPot 2008, 

por iniciativa do Institut de recherche pour 

le développement (IRD) — um instituto de 

investigação público francês estabelecido 

em Reunião há 18 anos. Conta actualmente 

com 35 cientistas. 

Para atingir os objectivos estratégicos, o IRD 

e os seus parceiros locais (Université de La 

Réunion) e os institutos científicos (ARDA, 

ARVAM, BRGM e Ifremer) estabeleceram 

as seguintes acções específicas. 

Reforçar as capacidades em matéria de 

C & T de Reunião através de: actualizações 

do equipamento de investigação necessá-

rio ao desenvolvimento de actividades de 

investigação no campo das ciências do mar, 

incluindo genética, otolitometria, estudos 

ambientais, aquicultura e equipamento de 

monitorização/armazenamento de dados 

sobre movimento/deslocação de espécies 

(«biologging»); recrutamento de investi-

gadores de Reunião, com vista a manter o 

conjunto de investigadores locais qualifica-

dos em matéria de ciências do mar; melho-

ramento da experiência em C & T e conhe-

cimento dos investigadores locais através de 

formação de curta duração dada por insti-

tuições europeias e de parceiros do ICPC.

Desenvolver parcerias estratégicas e 

comunicação com as instituições liga-

das às ciências do mar da UE e do ICPC: 

acções a nível internacional, tais como a 

conferência de 2009 sobre a Associação 

das Ciências do Mar do Índico Ocidental 

(Wiomsa), em Reunião, bem como semi-

nários temáticos e visitas a Reunião leva-

dos a cabo por peritos em ciências do mar 

vindos da UE ou países do ICPC. 

Informação e disseminação: várias ini-

ciativas no domínio da comunicação, 

incluindo um sítio na Internet, uma bro-

chura e um documentário, apresentando 

as actividades de investigação e a aplica-

ção de tecnologia no âmbito das ciências 

do mar em Reunião.

De forma a aumentar a sua presença a nível 

internacional, inclusive através dos Países Par-

ceiros de Cooperação Internacional (ICPC) 

daquela região, a acção Europeia no Índico 

Ocidental precisa de ser mais visível e evidente 

— um objectivo claro do projecto «RUN sea 

science» (RUN significa Reunião, uma abre-

viatura usada nos transportes aéreos). Há mais 

de 100 programas sobre a biodiversidade no 

Oceano Índico, mas quase nenhum deles é 

liderado por instituições europeias. 

O desenvolvimento da aquicultura é um 

sector muito competitivo entre Reunião e 

outros países da região. O conselho regio-

nal de Reunião está a fazer um esforço subs-

tancial de integração nos países do ICPC da 

região, principalmente através do seu pro-

grama de cooperação regional. O projecto 

«RUN sea science» pretende fortalecer sig-

nificativamente as medidas da política de 

cooperação regional do governo local. 

De modo a satisfazer os interesses científi-

cos e políticos, o projecto «RUN sea science» 

deseja melhorar e desenvolver as competên-

cias e capacidades de investigação de Reu-

nião. Tal está a tornar-se possível no âmbito 

das ciências do mar através da melhoria do 

potencial regional para a ciência e tecno-

logia, a melhoria dos recursos humanos e 

materiais e do desenvolvimento de parcerias 

estratégicas e disseminação científica. 

O projecto definiu quatro grandes objecti-

vos estratégicos: 

desenvolver a massa crítica local e as com-

petências dos investigadores nas ciências 

do mar;

aumentar a visibilidade das equipas a nível 

regional, da UE e internacional;

desfazer as lacunas tecnológicas que limi-

tam as actividades em Reunião;

Promover o conhecimento científico sobre 
os mares tropicais no Índico Ocidental 

O impacto humano sobre os habitats e recursos marinhos está a levar a uma 

diminuição na biodiversidade e ao desaparecimento das populações de peixes 

nas áreas costeiras e oceânicas. Manter a integridade do ambiente marítimo, 

incluindo os recifes, é de grande interesse para os estados do Índico Ocidental, 

entre os quais Reunião é a única e mais afastada região ultraperiférica da 

Europa continental. Em Reunião, os principais temas da ciência do mar 

incluem a biodiversidade e a ecologia, a monitorização e utilização do 

ambiente, bem como os recursos piscatórios e a aquicultura.

Título do projecto

Improvement of the tropical sea science 

research potential in the western 

Indian Ocean, and of the technology 

capacities in Reunion Island

(RUN sea science)

Programa & convite

Programa «Potencial de Investigação» 

(RegPot), convite: FP7-REGPOT-2008-1 

«Desbloquear e desenvolver o 

potencial de investigação nas regiões 

de convergência e nas regiões 

ultraperiféricas da UE»

Coordenador do projecto

Alain Borgel

Endereço electrónico: 

alain.borgel@ird.fr

Sítio do projecto na Internet

http://run-sea-science.fr/?rubrique26
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a prospecção do património submerso, a moni-

torização de embarcações afundadas, a super-

visão de construções submersas ou estruturas 

portuárias, a verificação de cabos no fundo do 

mar, de outro equipamento e mecanismos de 

amarração científicos e para a compilação de 

imagens para estudo da geologia marinha.

Este projecto representa, para o Departa-

mento de Oceanografia da Universidade dos 

Açores, um salto qualitativo em frente para 

a investigação marítima na região autónoma 

dos Açores: permite que se trabalhe a pro-

fundidades até hoje pouco exploradas.

Um ROV é um dispositivo não tripulado, 

ligado a uma embarcação por um cabo e a 

partir da qual é operado à distância, reco-

lhendo e observando dados. O veículo pode 

funcionar a profundidades de até 300 m da 

embarcação controladora.

A compra dum ROV, entre outro equipa-

mento de investigação, está prevista como 

parte do novo equipamento do Departa-

mento de Oceanografia e Pescas da Univer-

sidade dos Açores. O ROV proporcionará a 

oportunidade de realizar numerosíssimos 

projectos de investigação em áreas costeiras, 

ao longo das encostas submarinas das ilhas e 

sobre as montanhas submarinas. 

Especificamente, estas actividades consistirão 

na prospecção da biodiversidade bêntica e 

pelágica, no estudo e na monitorização de fon-

tes hidrotermais assentes em pequenos fundos 

e na caracterização de habitats. O veículo de 

investigação também pode ser usado para fazer 

Arquipélago dos Açores pronto 
a conduzir novo veículo de investigação

Aumentar as capacidades de C & T dos Açores tem sido um grande objectivo 

para o desenvolvimento científico e da investigação na região. No âmbito de 

um projecto recente estão-se a fazer todos os possíveis para a renovação e a 

actualização do equipamento científico em unidades de I & D devidamente 

certificadas, através da compra de novo equipamento, como veículos 

telecomandados (ROV), para inúmeros projectos de investigação. 

Título do projecto

Scientific re-equipping of accredited 

R & D units — remote operated vehicle 

(ROV)

Programa & convite

Fundo Europeu de Desenvolvimento 

Regional (FEDER) «Programa operacional 

para o desenvolvimento económico e 

social dos Açores» (Prodesa) 2000–06

Coordenador do projecto

Ricardo Serrão Santos

Endereço electrónico: ricardo@uac.pt
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Título do projecto

Deep water fishery resources 

in the central east Atlantic 

(PescProf )

Programa & convite

Fundo Europeu de Desenvolvimento 

Regional (FEDER) 

«Interreg III B — Madeira, Açores e 

Canárias» 2000–06

Coordenador do projecto

Secretaria Regional do Ambiente e 

Recursos Naturais, Direcção Regional 

das Pescas

Endereço electrónico: 

joaodelgado.sra@gov-madeira.pt

Sítio do projecto na Internet

http://www.pescprof.org

analisaram a inovação e intercâmbio de 

tecnologias de pesca nas regiões;

prepararam um relatório sobre o actual 

estado do processamento e conservação das 

espécies capturadas (a bordo e em terra);

testaram técnicas de comercialização das 

espécies exploradas.

Os projectos mostraram-se bastante úteis 

para o sector das pescas nas três regiões 

participantes. Permitiram o desenvolvi-

mento de tecnologias de pesca alternativas 

e de produtos finais a partir dos peixes de 

águas profundas, criando assim potencial 

para a futura exploração comercial. Cien-

tificamente, os projectos também prova-

ram o seu grande valor — aumentaram 

o conhecimento em matéria de biodiver-

sidade marinha, permitindo a publicação 

dos resultados e o teste à aceitação por 

parte dos consumidores através de sessões 

de degustação.

Estudar os recursos marítimos exige inves-

tigação biológica, ecológica e oceanográfica. 

Detalhadamente, os projectos PescProf:

exploraram novas áreas da pesca, ou seja, a sus-

tentabilidade da exploração de várias espécies 

de fauna marinha a viver no mar profundo; 

avaliaram as populações do camarão da 

Madeira e do caranguejo de águas profundas;

investigaram procedimentos de teste não 

convencionais em águas profundas;

Pesca alternativa em três arquipélagos atlânticos

O estudo dos recursos marítimos é importante para o desenvolvimento sustentável 

do sector das pescas. Por meio desta investigação, novas tecnologias inovadoras 

podem ser desenvolvidas e introduzidas. De modo a encontrar alternativas às pescas 

tradicionais, os projectos PescProf I, II e III foram estabelecidos para o reforço do 

conhecimento dos recursos marítimos e para o estudo das características insulares 

específicas de três arquipélagos atlânticos:, ilhas Canárias, Açores e Madeira.
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lise sensorial e um centro de assistência e acon-

selhamento sobre tecnologia (ACT).

O centro de I & D representa o veio princi-

pal do trabalho realizado pelo PARM. Leva a 

cabo projectos de desenvolvimento de produ-

tos e processos e lidera projectos conjuntos em 

sectores específicos ou mesmo projectos priva-

dos, indo ao encontro das necessidades defini-

das nas especificações dos projectos.

O centro de análise sensorial estuda as qualida-

des organolépticas dos produtos agroalimenta-

res frescos ou processados de forma objectiva, 

utilizando uma ferramenta analítica de elevada 

eficiência. Implementam-se estudos compara-

tivos de produtos, mapas sensoriais, testes de 

aceitação por parte dos consumidores, ou o 

controlo e monitorização de qualidade dos pro-

dutos, em prol do sector privado ou para apoiar 

a I & D executados pelo PARM.

O ACT do PARM assegura o alinhamento das 

competências e ferramentas do PARM. O seu 

principal objectivo é fomentar o desenvolvimento 

das empresas agroalimentares na Martinica. Este 

centro apoia os projectos conjuntos destinados 

a sectores específicos ou projectos privados, nos 

domínios da assistência à qualidade, consultoria 

tecnológica e disseminação de informação regu-

lamentar e tecnológica entre profissionais.

Um exemplo de investigação recente no PARM 

é um projecto que estuda as mangas cultivadas e 

as mangas silvestres. A escolha destes dois frutos, 

típicos da Martinica, fez-se em virtude do poten-

cial já existente em termos de pomares maduros 

e dos perfis nutricionais destes frutos.

A investigação sobre mangas cultivadas e sil-
vestres tem três objectivos:

aumentar o conhecimento sobre as varieda-

des de fruta e legumes da Martinica, salien-

tando o seu potencial tecnológico;

apoiar a inovação e novos produtos criando 

novo valor acrescentado, no intuito de con-

quistar novos mercados ou nichos adaptados 

à procura por parte dos consumidores;

valorizar a diversidade e natureza típica da 

fruta e legumes tropicais.

O estudo deve consolidar as iniciativas de diversi-

ficação dos frutos através da aquisição de conhe-

cimento — salientar-se-ão as variedades de fruta 

com boa adequação tecnológica e serão propostos 

modelos de produto para impulsionar a inovação. 

A longo prazo, este projecto permitirá a criação de 

oportunidades no sector, gerando empregos adi-

cionais e colocando novos produtos no mercado.

O PARM é um instrumento técnico e científico 

criado por iniciativa do conselho regional para 

realizar actividades de I & D, bem como prestar 

assistência e consultoria a profissionais do sector 

agroalimentar. O PARM funciona como entidade 

desde 2003. Possui um comité de orientação que 

inclui profissionais representativos de todas as 

esferas do sector agroalimentar. É através deste 

comité que o PARM satisfaz as necessidades e 

expectativas do sector agroalimentar.

Quatro comités de trabalho, presididos por 

representantes do mundo empresarial, foram 

definidos para cada esfera do sector agro-

alimentar:

fruta e legumes;

pescas e aquicultura;

carne e leite;

empresas de processamento.

Desde 2009 que está em funções um comité 

científico que realiza consultas com peritos de 

modo a realizar programas experimentais no 

âmbito do PARM.

O papel do PARM consiste em contribuir 

para o desenvolvimento económico do sector 

agroalimentar, desenvolvendo novas formas 

de valorizar a produção primária e reforçar o 

nível de desempenho das empresas envolvidas 

em actividades de processamento.

Para atingir este objectivo, o PARM segue três 

directrizes:

implementar programas de I & D com o 

objectivo de incentivar a promoção de pro-

dutos de todas as esferas do sector agro-

alimentar, gerando mais valor acrescentado;

disponibilizar serviços e recursos tecnológi-

cos a empresas do sector agroalimentar, per-

mitindo-lhes ampliar a sua competitividade;

promover a formação de profissionais, estudan-

tes e estagiários no sector agroalimentar, desen-

volvendo parcerias para a formação em serviço.

As actividades do PARM distribuem-se por três 

centros, sendo o seu objectivo levar a cabo traba-

lhos adicionais, multissectoriais, com o apoio dum 

laboratório de microbiologia e físico-química. 

São eles um centro de I & D, um centro de aná-

Promoção da fruta e dos legumes da Martinica

A biodiversidade da fruta na ilha de Martinica ainda não foi plenamente 

explorada. Contudo, a exploração poderia criar mercados específicos que 

desenvolveriam ainda mais este potencial. É neste contexto que a investigação 

sobre a qualidade e valorização da fruta e legumes tropicais se desenrola no 

Centro Agroalimentar Regional da Martinica (PARM).

Título do projecto

Pôle agroalimentaire régional Martinique 

(PARM)

Programa & convite

Fundo Europeu de Desenvolvimento 

Regional (FEDER) 2000–06 e 2007–13

Coordenador do projecto

Katia Rochefort

Endereço electrónico: 

rochefort@parm.asso.fr

Sítio do projecto na Internet

http://www.parm.asso.fr
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dades do sector agrícola. Dois destes bancos 

para a preservação genética localizam-se nas 

ilhas Canárias (La Palma e Tenerife), um outro 

nos Açores (Terceira) e o último na Madeira. 

Todos estes quatro bancos se baseiam na 

mesma metodologia e estão interligados por 

uma rede de comunicação transnacional.

Os projectos conservaram, ao todo, 4 978 

espécies, apesar do obstáculo inicial de par-

tilhar informação genética sobre espécies 

cultivadas nesta área tão extensa. Criaram-

se condições para produzir as primeiras 

sementes (quatro espécies locais) certifica-

das pelo Ministério Espanhol da Agricultura, 

Pescas e Alimentação. Os produtos agrícolas 

resultantes da investigação científica foram 

certificados em relação à qualidade e cum-

primento das normas ambientais.

O principal objectivo dos projectos Germo-

banco visava desenvolver um banco do germo-

plasma de espécies vegetais agrícolas, melhorar 

a competitividade das exportações e a quali-

dade dos produtos. Além disso, era necessário 

reduzir o risco de pragas e restaurar as varieda-

des vegetais tradicionalmente cultivadas. 

Os projectos Germobanco concentraram-

se na biotecnologia para garantir a conser-

vação da biodiversidade vegetal existente. 

Uma série de medidas foram tomadas para 

este fim, incluindo a colheita, quarentena, 

conservação e classificação. 

Tal resultou na criação de quatro bancos de 

germoplasma de espécies, contendo varie-

dades identificadas de integridade genética 

assegurada, destinados a satisfazer as necessi-

Gestão de sementes na Macaronésia

As ilhas Canárias, Açores e Madeira — parte das ilhas da Macaronésia — 

iniciaram três projectos sucessivos designados Germobanco I, II e III, com 

vista a proteger e preservar a enorme biodiversidade agrícola na Macaronésia 

e a valorizar o potencial das variedades vegetais cultivadas. Foram 

implementados vários sistemas novos de gestão de sementes.

Título do projecto

Germobanco Agrícola de la Macaronesia 

(Germobanco I, II e III)

Programa & convite

Fundo Europeu de Desenvolvimento 

Regional (FEDER) «Interreg III B — 

Madeira, Açores e Canárias» 2000–06

Coordenador do projecto

Asociación Provincial de Agricultores 

y Ganaderos (ASAGA)

Endereço electrónico: 

administracion@asafa-asaja.com

Sítio do projecto na Internet

http://pt.germobanco.eu
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foi particularmente importante para dar apoio 

à navegação e à segurança no mar, prestar assis-

tência às construções em alto mar e portuárias e 

definir a climatologia marítima para utilização 

futura em projectos de engenharia costeira.

A climatologia insular à escala local foi 

criada através do desenvolvimento de meto-

dologias específicas, em particular através 

do modelo CIELO. O seu uso destinava-

se a diferentes propósitos da climatologia 

aplicada, nomeadamente a hidrologia e a 

delimitação de zonas agro-ecológicas, bem 

como a gestão territorial de ilhas pequenas. 

Com estas metodologias, os projectos 

Climaat I, Climaat II e ClimarCost também 

participaram noutros projectos. Por isso 

mesmo, contribuíram para uma compreen-

são aprofundada de diversos temas relacio-

nados com o ambiente insular.

O objectivo dos parceiros neste projecto visava 

a recolha de dados climáticos e meteorológi-

cos, o seu processamento e respectiva publica-

ção. Através do projecto também se pretendia 

promover a posição geoestratégica dos territó-

rios insulares no domínio da climatologia e da 

meteorologia. Em resultado da sua localização 

numa área com poucos pontos de monitoriza-

ção, as ilhas dos Açores constituem platafor-

mas ideais de observação.

O sítio da Internet criado especificamente 

para o projecto exigia actualizações diárias. 

Manter o site exigiu o desenvolvimento de 

bases de dados, tecnologias de registo espe-

cíficas e fornecimento de dados em tempo 

real (mas também em momentos posterio-

res), bem como a manutenção de todos os 

canais de comunicação e transferências de 

dados entre as equipas do projecto. 

Duas vezes por dia, executaram-se modelos 

numéricos para prever as condições climaté-

ricas para três dias. O modelo de ondulação 

marítima permitiu a previsão do estado do 

mar em termos de direcção, altura, duração e 

comprimento das ondas — graças a um sis-

tema de bóias ancoradas ao largo da costa. Isto 

A posição geoestratégica dos Açores é ideal 
para o estudo da climatologia e da meteorologia 

A posição geoestratégica dos Açores faz do arquipélago um lugar ideal para 

as investigações climatológicas e meteorológicas. Os projectos Climaat I, 

Climaat II e ClimarCost desenvolveram, por meio de cooperação científica, 

as metodologias necessárias ao estudo da meteorologia e do clima das regiões 

insulares atlânticas, incluindo o oceano circundante.

Títulos dos projectos

Climate and meteorology 

of the Atlantic archipelagos 

(Climaat I e II)

Coastal maritime system 

(ClimarCost) 

Programa & convite

Fundo Europeu de Desenvolvimento 

Regional (FEDER) «Interreg III B — 

Madeira, Açores e Canárias» 2000–06

Coordenador do projecto

Eduardo Brito de Azevedo

Endereço electrónico: edubrito@uac.pt

Sítio do projecto na Internet

http://www.climaat.angra.uac.pt
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distribuição e uso de hidrogénio produ-

zido por FER. 

O projecto Hydrohybrid complementa 

outros projectos relacionados com o hidro-

génio realizados pelo ITC, como o Hydrobus, 

RES2H2 e RenewIslands. Estes projectos 

contribuíram para fazer do ITC um líder na 

integração de FER e tecnologias do hidro-

génio, não só nas Canárias como entre as 

regiões ultraperiféricas da Europa.

O principal objectivo do ITC é promover 

o desenvolvimento industrial da região, 

fomentando a I & D e a inovação nos seguin-

tes campos tecnológicos emergentes:

energias renováveis;

água e sustentabilidade;

engenharia médica;

biotecnologia;

análise ambiental.

O ITC também fomenta a inovação regional 

e o empreendedorismo através da sua parti-

cipação em redes europeias como a Eurada, 

os Centros de Ligação em Inovação (IRC) 

regionais, os Centros de Empresa e Inova-

ção (BIC) e a Rede Europeia dos Centros de 

Empresa e Inovação (EBN). 

Ligado ao Ministério Regional do Emprego, 

Indústria e Comércio do Governo Regional 

das Canárias, o ITC executa as suas activida-

des em colaboração com duas universidades 

locais e outros centros de I & D regionais, 

nacionais ou internacionais.

O Hydrohybrid consistiu num projecto 

de demonstração realizado pelo ITC, que 

envolveu a concepção, a instalação, a ava-

liação e a optimização dum sistema isolado, 

de pequena escala e não ligado à rede, de 

produção de hidrogénio, a utilizar como 

combustível para um veículo pequeno. O 

projecto Hydrohybrid funcionava por meio 

de energia fotovoltaica (FV) e uma turbina 

eólica de baixo rendimento. Representou a 

primeira instalação de produção de hidro-

génio nas ilhas Canárias. 

O sistema Hydrohybrid consiste nos seguin-

tes elementos:

turbina eólica de 10 kW;

subsistema FV de 3 kWp; 

unidade de potência conversora/

condicionadora; 

subsistema de purificação da água; 

electrolisador de membrana de inter-

câmbio de protões (PEM) com produção 

nominal de 1,16 Nm3 H
2
/h; 

tanque de baixa pressão para armazena-

mento de hidrogénio 1000 l/15 bar;

compressor booster de hidrogénio; 

armazenamento de hidrogénio a alta pres-

são: reservatórios de 50 l/200 bar; 

sistemas de regulamento, controlo e 

monitorização;

pequeno veículo a células de combustível;

célula de combustível geradora de 

electricidade.

A experiência permitiu ao ITC avançar 

na compreensão de tecnologias relacio-

nadas com a produção, armazenamento, 

Energia derivada do hidrogénio nas ilhas Canárias

O Instituto Tecnológico das Canárias (ITC) está a trabalhar no sentido 

de tornar o arquipélago numa referência mundial naquilo a que chama 

«economia do hidrogénio». Um aspecto importante relaciona-se com a 

produção de combustível para veículos a hidrogénio produzido através de 

fontes de energia renovável (FER). O uso de hidrogénio como vector energético 

aumenta as possibilidades de usar as FER disponíveis nos transportes. 

Projectos como o Hydrohybrid fizeram das Canárias uma plataforma 

internacional de testes para a integração de FER e tecnologias do hidrogénio. 

Título do projecto

Hydrohybrid

Programa & convite

Fundo Europeu de Desenvolvimento 

Regional (FEDER) 2000–06

Coordenador do projecto

Gonzalo Piernavieja Izquierdo

Endereço electrónico: 

gpiernavieja@itccanarias.org

Sítio do projecto na Internet

http://www.itccanarias.org
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são estruturas fundamentais de colaboração 

para o desenvolvimento do uso de tecnolo-

gias energeticamente eficientes ou de energias 

renováveis. Em cada núcleo, a ligação entre os 

organismos científicos e o sector empresarial 

(especialmente as PME) é conseguida através 

do envolvimento das autoridades públicas que 

representam os governos nacionais (Creta e 

Canárias) ou instituições europeias (Samsø) 

a nível local. As PME dos sectores industrial, 

turístico e dos serviços são importantes inter-

venientes nestes núcleos.

O consórcio do projecto INRES, consistindo 

em 10 parceiros, tem assim os seguintes 

objectivos.

Diagnosticar o estado da técnica: competên-

cias principais nas três regiões, agendas de 

investigação, impacto económico das polí-

ticas sobre energias renováveis; construção 

de perfis, análise, previsão de emissões de 

CO
2
, políticas impulsionadas pela indústria 

para a redução de emissões de CO
2
.

Construir uma rede inter-regional: orga-

nizar três sessões de formação regionais 

mais três sessões inter-regionais; criar uma 

agenda de investigação para um ambiente 

energético auto-sustentável e a inovação 

energética com a colaboração dos princi-

pais interessados por todas as regiões.

Conceber um plano de acção comum: 

explorar resultados da investigação local 

sobre energias renováveis; abordar os 

desafios que as regiões insulares enfren-

tam; prosseguir na integração de aptidões 

envolvendo parceiros locais dos três prin-

cipais sectores (público, de investigação, 

industrial); construir planos comerciais.

O projecto INRES contribui assim para a 

auto-sustentabilidade económica das regi-

ões, para o trabalho em rede e a coopera-

ção em I & D, a promoção da inovação na 

área energética, bem como para o desenvol-

vimento de políticas e estratégias sobre as 

energias renováveis.

As FER, especialmente se combinadas com 

investimentos em tecnologias energetica-

mente eficientes, podem dar resposta a mui-

tos problemas relacionados com a economia 

das ilhas. A utilização optimizada de FER dis-

poníveis pode contribuir para a autonomia 

energética das ilhas e a redução da sua grande 

vulnerabilidade actual aos mercados voláteis 

da energia à base do petróleo. A combinação 

de FER com tecnologias de armazenamento 

de energia, como o hidrogénio ou baterias, 

poderia reduzir o consumo de combustíveis 

fósseis externos no sector dos transportes. Os 

problemas causados pela grande subida no 

consumo energético durante picos sazonais 

podem ser reduzidos pelo desenvolvimento 

em grande escala de meios de poupança de 

energia e soluções de eficiência energética no 

sector turístico. 

De modo a continuar o desenvolvimento 

de políticas e estratégias regionais na área 

das FER, o projecto INRES seleccionou três 

regiões representativas de características e 

diversidade económica, climática, geográ-

fica e infra-estrutural entre os territórios 

insulares europeus: Creta (Grécia), Canárias 

(Espanha) e Samsø (Dinamarca). As três 

regiões atingiram resultados encorajadores, 

especialmente durante a última década, na 

implementação de FER nas suas economias. 

Cada uma delas beneficiou de subsídios 

estatais e programas de desenvolvimento. 

As autoridades das Canárias, por exemplo, 

desenvolveram medidas para um abasteci-

mento 100% proveniente de fontes de ener-

gias renováveis, sobretudo solares e eólicas, 

nalgumas ilhas do arquipélago. Em Creta, 

14% da produção de electricidade é actual-

mente assegurada por parques eólicos; outras 

fontes são a energia térmica solar expandida, 

enquanto a fotovoltaica se encontra sob cons-

trução e 8% da procura de energia é satisfeita 

pela biomassa agrícola. Desde que venceu 

uma competição na Dinamarca em 1997, a 

ilha de Samsø atingiu uma auto-suficiência 

de 100% em matéria de energias renováveis, 

por meio de instalações de aquecimento a 

palha, aquecimento solar e turbinas eólicas, 

tanto em terra como ao largo da costa.

O INRES pretende fomentar a cooperação 

entre estas regiões insulares em prol das polí-

ticas regionais e para estabelecer um processo 

de aprendizagem mútua entre os núcleos 

regionais de investigação (RRDC). Os RRDC 

Regiões insulares: prontas para o futuro, 
com o vento, sol e biomassa

O desenvolvimento sustentável é um alvo essencial para muitas ilhas em todo 

o mundo, especialmente na Europa. Entre as batalhas a travar estão a redução 

do consumo de combustíveis fósseis e o combate às alterações climáticas. É 

vantajosa uma integração muito maior das fontes de energia renováveis (FER) 

e da eficiência energética no panorama global do equilíbrio energético.

Título do projecto

Insular regions’ cooperation for 

maximising the environmental and 

economic benefits from the research 

in renewable energy sources 

(INRES)

Programa & convite

Programa «Regiões do Conhecimento» 

(RoK), convite: FP7-REGIONS-2008-1 

«Regional contributions to the reduction 

of CO
2
 emissions»

Coordenador do projecto

Juan Ruiz Alzola

Endereço electrónico: 

inres@itccanarias.org

Sítio do projecto na Internet

http://www.inresproject.eu

H
IS

T
Ó

R
IA

S
 D

E
 S

U
C

E
S

S
O

: E
N

E
R

G
IA

 &
 A

M
B

IE
N

T
E

©
 IN

RE
S

©
 S

hu
tt

er
St

oc
k

research*eu focus — N.° 5 — Abril de 2010 31



A configuração modular que o projecto Mediras 

pretende usar baseia-se na tecnologia alta-

mente inovadora de destilação por membrana 

(MD). A MD é uma tecnologia de dessaliniza-

ção que tem sido investigada nos últimos anos 

e utiliza fontes de energia solar térmica e foto-

voltaica. Os resultados demonstram que a MD 

é a mais adequada para pequenos sistemas de 

dessalinização distribuídos com capacidades 

na ordem de 0,1–20 m3/dia. É um processo 

muito robusto face a condições de água não 

tratada e operável através de fontes de energia 

alternadas, como a energia solar. 

O projecto Mediras atribui um especial 

enfoque à concepção, montagem e opera-

ção de diferentes sistemas de demonstração. 

Ao todo, serão instalados cinco sistemas em 

potenciais locais de utilização, como Grã-

Canária e Tenerife (Espanha), Pantelleria 

(Itália) e Tunísia. 

Os vários sistemas a instalar na Europa e Norte 

de África consistirão em três sistemas compac-

tos com dois tamanhos diferentes (150 l/dia e 

300 l/dia) e dois sistemas de módulos múlti-

plos com dois ciclos (3 m3/dia e 5 m3/dia) para 

o abastecimento pleno de energia solar e para 

o abastecimento combinado de energia solar e 

energia do calor residual. Estes sistemas serão 

testados quanto ao seu desempenho global e à 

qualidade da água.

Para favorecer a penetração no mercado dos 

sistemas MD, o projecto concentrar-se-á na 

redução de custos e melhoria da qualidade 

dos módulos e sistemas de MD. Além disso, 

o projecto visa desenvolver componentes, tais 

como um arrefecedor de salmoura e unidades 

de escoamento de salmoura, para a dessalini-

zação de águas subterrâneas em localizações 

interiores com acesso limitado a água não 

tratada. Também se irão desenvolver confi-

gurações de sistemas escalonáveis, com vista a 

serem adaptados a diferentes tipos de procura. 

Para a protecção da saúde, serão integradas nas 

unidades de dessalinização unidades de desin-

fecção da água potável, alimentadas a energia 

solar. Serão ainda identificados mercados e 

grupos-alvo adequados para esta tecnologia.

Os parceiros do projecto Mediras são alta-

mente complementares e consistem em 

10 instituições científicas, PME da área da 

energia solar e distribuidores com uma rede 

de trabalho em África e Espanha.

Actualmente, as estações industriais de des-

salinização de água do mar e de água salobra 

estão bem desenvolvidas e fornecem água 

potável às grandes cidades. Contudo, as 

pequenas aldeias ou comunidades em áreas 

rurais remotas não possuem infra-estrutu-

ras que lhes permitam usufruir destas técni-

cas. A complexidade técnica de tais estações 

é elevada e estas não podem facilmente ser 

reduzidas para sistemas muito pequenos e 

satisfazer a baixa procura de água. 

Para além disso, a falta de recursos energéti-

cos, bem como a ausência ou debilidade e a 

falta de fiabilidade das ligações à rede eléc-

trica, complicam o uso de soluções padrão 

de dessalinização em tais lugares. Em muitos 

países do sul mediterrânico, Médio Oriente 

e norte de África, os hotéis e estâncias turís-

ticas enfrentam sérios problemas de falta 

de água potável durante o Verão. Muitos já 

possuem o seu próprio sistema de dessalini-

zação para produzir água potável a partir de 

água do mar ou salobra.

Nas regiões áridas e semi-áridas, a falta de 

água potável coincide muitas vezes com 

um grande isolamento. Isto aponta para a 

utilização da energia solar como força ali-

mentadora dos sistemas de tratamento de 

água, especialmente nas áreas rurais remo-

tas sem ligação às redes eléctricas e com 

acesso limitado aos combustíveis fósseis. 

A principal desvantagem das tecnologias 

de dessalinização comuns, em compara-

ção com a energia solar, tal como a osmose 

inversa, destilação a evaporação multifases 

ou destilação de efeito múltiplo, é a necessi-

dade de abastecimento energético constante, 

durante quase 24h por dia. Especialmente 

para os pequenos (ou seja, 50–100 m3/dia) 

sistemas de dessalinização a energia solar 

de baixa complexidade técnica, devem ser 

desenvolvidas novas tecnologias mais bem 

adaptadas ao fornecimento intermitente de 

energia solar.

Sistemas de dessalinização da água do mar a 
energia solar para testes em Espanha, Itália e Tunísia

Em muitos lugares do mundo, a água potável já é um recurso escasso e a sua 

raridade aumentará dramaticamente no futuro próximo. O problema da água 

é especialmente grave em pequenas aldeias ou comunidades em áreas rurais 

remotas. Um novo projecto, intitulado Mediras, visa desenvolver e demonstrar 

sistemas de dessalinização a energia solar custo-eficazes e credíveis para as 

regiões afectadas pela escassez de água e grande isolamento. 

Título do projecto

Membrane distillation in remote areas 

(Mediras)

Programa & convite

Programa Cooperação, convite:

 FP7-ENERGY-2007-4.1-03 

«Small distributed systems 

for seawater desalination»

Coordenador do projecto

Joachim Koschikowski

Endereço electrónico:

joachim.koschikowski@ise.fhg.de

Sítio do projecto na Internet

http://www.mediras.eu
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identificar factores (interacção solo-clima, 

dinâmica interna da floresta) que possam 

estar na origem destas alterações.

Em 2010, a Guyafor deverá ser capaz de forne-

cer uma estimativa da quantidade de carbono 

contida na biomassa à superfície das florestas 

guianenses. Também deverá ser capaz de for-

necer estimativas do fluxo de carbono com um 

mínimo de seis a oito anos de monitorização.

Um dos primeiros resultados deste projecto diz 

respeito às alterações da quantidade de carbono 

armazenado em florestas exploradas. A extracção 

de madeira para produção de energia, mesmo 

que gere rendimento e bens de consumo, con-

tribui para as emissões de carbono na atmosfera, 

acentuando os efeitos da desflorestação. Numa 

floresta, o carbono é capturado através da regene-

ração florestal (novas árvores que emergem, cres-

cimento das árvores existentes). De forma inversa, 

o carbono é lançado para a atmosfera quando as 

árvores desaparecem (mortalidade natural, acti-

vidade madeireira). A diferença entre estes fluxos 

indica se a floresta está a emitir carbono (fluxo 

negativo) ou a armazená-lo (fluxo positivo).

Graças à Guyafor, compreende-se agora que o 

tempo necessário à substituição de stocks de 

carbono perdidos, em resultado da actividade 

madeireira, é de 45 anos. É muito provável que 

este período possa ser reduzido recorrendo a 

técnicas de abate de baixo impacto, reduzindo 

os danos e perdas nas florestas.

O projecto terá impacto directo sobre a região 

atraindo a atenção de investidores potenciais. 

Também permitirá à Guiana Francesa equipar-

se, a longo prazo, com uma ferramenta de moni-

torização da floresta, que será de valor incalcu-

lável para as questões científicas (a dinâmica da 

biodiversidade face às alterações climáticas), bem 

como para as iniciativas de ordenamento do ter-

ritório e o desenvolvimento local sustentável.

Os níveis de dióxido de carbono (CO
2
), o prin-

cipal gás de estufa na atmosfera, aumentaram 

consideravelmente desde o início do século 

XX. As emissões de carbono são de origem 

antrópica e derivam do consumo de combus-

tíveis fósseis (petróleo, carvão ou gás) e da sua 

conversão em terra.

O consumo de energias fósseis é, a uma taxa de 

75%, de longe a maior fonte das emissões de car-

bono anuais. Assim, é imperativo reduzir este con-

sumo de forma a combater o aquecimento global. 

A conversão na utilização de terrenos, principal-

mente a desflorestação, é uma fonte mais limitada 

de emissões de carbono. Para mais, um estudo 

recente demonstra que as florestas tropicais podem 

absorver uma quantidade significativa de CO
2
.

De acordo com o Protocolo de Quioto, que 

entrou em vigor em Fevereiro de 2005, os paí-

ses signatários comprometeram-se a atingir 

certos objectivos. Foi estipulada uma redução 

das emissões de carbono em 5,12% até 2012, 

em relação aos níveis de 1990, e, num prazo 

mais alargado, as emissões de carbono deverão 

ser reduzidas mais drasticamente.

A rede Guyafor existe desde 2000, em resul-

tado dos esforços conjuntos do Centro de Coo-

peração Internacional em matéria de Investi-

gação Agronómica para o Desenvolvimento 

(CIRAD) e da Comissão Nacional Francesa 

para as Florestas (ONF). A Guyafor é uma 

rede de iniciativas permanentes no que res-

peita a silvicultura na Guiana Francesa, cujos 

parceiros científicos levam a cabo actividades 

de investigação destinadas a fornecer uma 

estimativa, até 2011, do carbono armazenado 

nas florestas guianenses. O custo total do pro-

jecto ascende aos 792 600 EUR. A UE contri-

bui para 62,5% do financiamento do projecto, 

totalizando um montante de 495 600 EUR.

Actualmente, o trabalho orienta-se sobretudo 

para o equilíbrio da biomassa. Mais especifica-

mente, isto significa:

determinar o equilíbrio dos stocks de bio-

massa à superfície do solo relativamente aos 

principais tipos de floresta guianense, com 

recurso a dados biológicos e dendrométricos 

e modelos de predição melhorados, e extra-

polar estes equilíbrios para os aplicar ao ter-

ritório franco-guianense;

detectar quaisquer mudanças a longo prazo 

nos processos demográficos (reprodução, 

crescimento, mortalidade) e suas consequên-

cias no equilíbrio do carbono;

Medição do armazenamento de carbono 
nas florestas tropicais europeias

As florestas na Guiana Francesa representam mais de um terço das florestas 

francesas — 8 063 milhões de ha. Assim sendo, desempenham um papel 

fundamental na contribuição francesa para a redução das emissões de gases de 

estufa. É, pois, essencial avaliar de forma precisa o armazenamento de carbono 

nestas florestas e analisar o seu potencial de atenuamento do aquecimento global.

Título do projecto

Un réseau de dispositifs permanents pour 

un suivi à long terme des écosystèmes 

forestiers guyanais 

(Guyafor)

Programa & convite

Fundo Europeu de Desenvolvimento 

Regional (FEDER) 2007–13

Coordenador do projecto

Lilian Blanc

Endereço electrónico: 

lilian.blanc@cirad.fr

Sítio do projecto na Internet

http://ecofog.cirad.fr/fr/programmes
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Uma das principais propriedades do sol é 

o seu campo magnético. Ocorrências fas-

cinantes como as auroras, bem como fenó-

menos potencialmente perigosos para o 

ambiente de vida, incluindo os danos a 

satélites ou sobrecargas de cabos eléctricos, 

são ocorrências energéticas que resultam da 

interacção do campo magnético com mate-

rial ionizado (habitualmente denominado 

plasma) das camadas exteriores do sol. Um 

dos objectivos do projecto EST é estudar as 

fases iniciais desta interacção. 

O EST será optimizado para estudos do 

acoplamento magnético entre a fotosfera 

profunda e a cromosfera superior. Isto exi-

girá diagnósticos das propriedades térmi-

cas, dinâmicas e magnéticas do plasma a 

várias alturas, usando imagística de com-

primento de onda múltiplo, espectroscopia 

e espectropolarimetria. A concepção do 

EST irá destacar fortemente o uso simul-

tâneo dum grande número de instrumen-

tos no espectro visível e infravermelho, 

melhorando assim a eficiência fotónica e 

as capacidades de diagnóstico em relação 

a outros telescópios terrestres ou espaciais 

existentes ou em fase de concepção. Para 

atingir estes objectivos, o EST especializar-

se-á em alta resolução espacial e temporal, 

usando instrumentos capazes de produ-

zir eficientemente informação espectral 

bidimensional.

O estudo pretende demonstrar a viabilidade 

científica, técnica e financeira do EST. Inclui 

aspectos chave necessários ao desenho con-

ceptual de todo o telescópio, tais 

como o desenho optomecânico, 

mecanismos de arrefecimento, 

óptica adaptável, instrumenta-

ção e controlo. Serão analisadas 

as várias alternativas existentes 

para cada sistema e subsistema, 

decidindo-se pelos mais adequa-

dos e compatíveis com os objec-

tivos científicos e estratégias 

técnicas. As especificações téc-

nicas serão fornecidas no final 

do estudo de concepção relati-

vamente a todos os sistemas e 

subsistemas. 

O projecto EST é um estudo conceptual do 

EST de grande abertura, envolvendo 29 par-

ceiros mais 7 instituições colaboradoras de 

14 países diferentes. Está a ser promovido 

pela Associação Europeia para os Telescó-

pios Solares (EAST), um consórcio que pre-

tende desenvolver, entre outros, este teles-

cópio de grande abertura e assim manter a 

Europa em posição de liderança na física 

solar, a nível mundial. 

Foi este o caminho acordado, após uma 

reunião dos principais astrónomos solares 

europeus, em Friburgo (Alemanha), em 

Junho de 2006. Assinou-se um memorando 

que afirmava a intenção de desenvolver, 

construir e operar o EST de nova geração 

e grande abertura, de 4 m, nas Canárias. Os 

astrónomos solares de todo o mundo con-

cordam unanimemente que um passo de 

tal ordem na capacidade de observação é 

necessário para compreendermos comple-

tamente os processos fundamentais da física 

do plasma, que se desenrolam nas camadas 

exteriores das estrelas.

Ao longo dos últimos 20 anos, vários paí-

ses europeus construíram telescópios ter-

restres poderosos que aumentaram o nosso 

conhecimento do sol. As mais avançadas 

instalações europeias encontram-se actual-

mente nos observatórios das Canárias. Con-

tudo, o desenvolvimento dum telescópio de 

4 m, tal como o planeado pelo projecto EST, 

representará um enorme avanço e trará 

capacidades conjuntas sem precedentes aos 

astrónomos europeus para que estes possam 

estudar o sol.

Grande avanço em curso para o estudo 
do sol pelos astrónomos europeus

Compreender os processos que se desenrolam no sol é crucial. O sol é de 

importância capital, uma vez que sustenta a vida na Terra. Influencia 

directamente todos os planetas no sistema solar e há muitos factores paralelos 

entre os processos que se verificam na atmosfera solar e nas magnetosferas 

planetárias, incluindo a terrestre. O sol é então o único lugar que permite aos 

cientistas estudar a interacção entre o plasma e os campos magnéticos em 

pormenor, transformando-o assim num laboratório de física fundamental. 

Um projecto financiado pela UE, relativo à construção de um telescópio solar 

europeu (EST), irá possibilitar a observação destes processos através dum 

telescópio de 4 m, a ser instalado nas Canárias.

Título do projecto

The large aperture European 

solar telescope 

(EST)

Programa & convite

Programa Capacidades, convite:

 FP7-INFRA-2007-2.1-01 

«Design studies for research 

infrastructures in all S & T fields»

Coordenador do projecto

Manuel Collados Vera

Endereço electrónico: mcv@iac.es

Sítio do projecto na Internet

http://www.iac.es/project/EST
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O C3MAG é agora um importante instrumento 

para a investigação internacional. Desde 2006 que 

o uso do seu equipamento permitiu às equipas de 

investigação publicar mais de 30 artigos em perió-

dicos bem conhecidos e fazer mais de 40 contribui-

ções em congressos nacionais e internacionais.

Para além da sua importância regional, tanto em 

termos de investigação fundamental como de con-

tratos a longo prazo com a indústria, o trabalho do 

centro também tem uma faceta internacional. O 

C3MAG, associado ao Grupo Tecnológico Superfí-

cies e Interfaces (GTSI), é a maior plataforma ope-

racional a prover equipamento de caracterização 

de materiais nas Caraíbas. As actividades e compe-

tências desenvolvidas no C3MAG já levaram a rela-

ções estreitas com outras universidades e institutos 

de investigação nas Caraíbas.

Os principais objectivos do projecto são de curto e 

médio prazo. Os objectivos operacionais de curto 

prazo são os seguintes.

Aquisição dum microscópio electrónico de varri-

mento ambiental analítico equipado com:

placa de observação de baixas temperaturas (de 

–50 °C a +50 °C);

placa de observação a altas temperaturas (da 

temperatura ambiente a 1 000 °C);

um detector de raios X para microanálise elementar.

A aquisição dum microscópio electrónico de trans-

missão analítico equipado com:

canhão de electrões de emissão por efeito de campo;

um detector (nano-análise elementar);

um filtro para o espectrómetro de perda de ener-

gia de electrões (nano-análise elementar e mole-

cular, imagens filtradas);

um suporte para as amostras arrefecidas (de 

–150 °C a +50 °C);

um suporte para as amostras aquecidas (da tem-

peratura ambiente até aos 1 000 °C).

Objectivos associados a médio prazo:

aumentar o desempenho das equipas de investigação, 

que assim terão acesso directo a equipamento avan-

çado o que, até agora, só tem estado disponível em 

laboratórios ou institutos da Europa continental;

fomentar a investigação através de parcerias 

entre equipas de diferentes áreas;

intensificar a cooperação com as universidades e insti-

tutos de investigação na zona americana/caribenha;

expandir a influência internacional da investiga-

ção levada a cabo nas três regiões;

expandir o apoio em I & D às empresas nas três 

regiões, alimentando assim a inovação e a com-

petitividade industriais. 

É imperativo que os investigadores disponham de 

equipamento de caracterização versátil e de elevado 

desempenho, de modo a progredirem nas áreas de 

investigação que exigem estudos morfológicos, estru-

turais e composicionais de amostras com vários tama-

nhos e tipos. O restante equipamento deveria permitir 

o desenvolvimento de análises no terreno, abrindo a 

possibilidade de monitorização cinética das reacções, 

o exame de amostras no seu ambiente natural ou em 

ambientes assépticos ou quimicamente inertes. 

O C3MAG serve necessidades muito diversas. Dis-

ponibiliza equipamento de caracterização a todas as 

equipas de investigação da UAG e instituições cientí-

ficas na Guiana Francesa, Guadalupe e Martinica, que 

é indispensável ao desenvolvimento dos seus tópicos 

de investigação. Além disso, o C3MAG disponibiliza 

o seu equipamento e competências à indústria nas 

três regiões sob a forma de estudos produzidos por 

especialistas, análise de materiais ou contratos.

No passado, a procura crescente sentida no sector da 

microanálise química levou à actualização do equipa-

mento original. Tal concretizou-se através da adição 

de material analítico, tais como espectrómetros de 

energia dispersiva de raios X (EDXS) e um espectró-

metro de perda de energia de electrões (EELS). 

Contudo, o envelhecimento do equipamento (adqui-

rido em 1992) e a emergência de novas necessida-

des na microscopia electrónica levaram o C3MAG a 

renovar os seus recursos de varrimento e transmissão 

a nível de microscopia. Adquiriu-se para este efeito 

um microscópio electrónico de varrimento ambien-

tal (ESEM). Para além dos estudos convencionais de 

materiais minerais e orgânicos, permite a observação e 

análise de objectos hidratados (microrganismos, tecido 

biológico, células) à temperatura ambiente, sem prepa-

ração específica que possa afectar as amostras.

O centro adquiriu também um microscópio electrónico 

de transmissão analítico (ATEM) equipado com um 

canhão de emissão por efeito de campo. Este dispositivo 

aumenta a capacidade de caracterização ultra-estru-

tural de materiais minerais, orgânicos ou biológicos 

(imagística convencional, imagística atómica, difrac-

ção electrónica). A microanálise e nano-análise, ambas 

elementares (poucos átomos) e moleculares (resolução 

em energia), são realizadas por meio da espectroscopia 

por emissão de EDXS e por EELS, com que o microscó-

pio está equipado. A microscopia a baixa temperatura, 

utilizada para preservar a ultra-estrutura das amostras 

e minimizar os danos de irradiação, é um elemento adi-

cional necessário nos campos da biologia, medicina e 

ciência dos materiais. O contentor de amostras a altas 

temperaturas (até 1 000°C) satisfaz necessidades do sec-

tor da física, química e ciência dos materiais.

Microscopia electrónica na Guadalupe, Guiana 
Francesa e Martinica 

O Centro Comum para a Caracterização de Materiais (C3MAG), 

na Universidade das Índias Ocidentais Francesas e Guiana (UAG), 

está actualmente a desenvolver o seu potencial em microscopia electrónica 

e microanálises relacionadas. A investigação em ciências da vida, 

ambiente e materiais exige o equipamento mais avançado possível.

Título do projecto

Accroissement/modernisation 

du potentiel de micro-caractérisation 

du Centre commun de caractérisation 

des matériaux des Antilles et de la Guyane 

(C3MAG) de l’Université des Antilles 

et de la Guyane (UAG)

Programa & convite

Fundo Europeu de Desenvolvimento 

Regional (FEDER) 2007–13

Coordenador do projecto

Jean-Louis Mansot

Endereço electrónico: 

jean-louis.mansot@univ-ag.fr
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Bioalgostral, que está a desenvolver um processo 

de extracção de biocombustível de microalgas.

Durante os próximos meses, o centro acolherá 

mais empresas jovens e inovadoras.

A quarta actividade do CYROI é a formação 

e a cooperação científica — ou com países do 

Oceano Índico (Comoros, Madagáscar, Mau-

rícias, Seicheles, etc.) ou a nível internacional. 

Assim, o segundo congresso da Associação 

Internacional de Estudos da Neuro-infecção 

terá lugar em Dezembro de 2010 em Reunião. 

Esta actividade também corresponde a fortes 

ambições regionais e deve levar:

à criação dum centro hospitalar universitário 

regional em Reunião que desenvolva progra-

mas multidisciplinares de investigação, com 

alto nível, baseados em temas orientados e 

partilhados. A região sanitária Reunião-

Mayotte representa uma população de quase 

1 milhão de pessoas e justifica a criação de 

tal centro;

à participação no núcleo de competitividade 

Qualitropic, um organismo aprovado que é 

único no território ultramarino e cujo tema 

(«Agri-nutrição, saúde num ambiente tropi-

cal») se baseia nos sólidos antecedentes his-

tóricos da agricultura em Reunião;

a que sejam disponibilizados aos jovens cien-

tistas de Reunião os meios técnicos e finan-

ceiros para desenvolver actividades profis-

sionais na ilha. A Universidade de Reunião 

pretende desenvolver as suas actividades no 

campo da ciência e formação profissional de 

alto nível.

O CYROI tem um orçamento de 23 milhões 

EUR, distribuído da seguinte forma: UE: 60 %; 

conselho regional: 13 %; conselho distrital: 

13 %; auto-financiamento: 9 %; estado: 5 %. O 

orçamento é usado para financiar edifícios do 

CYROI no valor de 15 milhões EUR e equipa-

mento no valor de 8 milhões EUR.

Em conclusão, eis alguns indicadores para 

resumir o CYROI:

estão em curso 15 programas de investigação;

uma plataforma técnica de 4 500 m2 de 

superfície;

capacidade de encaixar 120 investigadores;

ressonância magnética nuclear (RMN) — 

600 MHz;

espectrometria de massa LC-MS/MS ;

um laboratório de virologia P3;

um centro animal A2 para efeitos de investigação;

um insectário;

laboratórios radioquímico, microbiológico, de 

biologia celular e molecular, bioquímica, quí-

mica da vida, química orgânica e imunologia.

O CYROI alberga quatro tipos de actividade:

produção radiofarmacêutica;

investigação fundamental médica;

desenvolvimento económico de empresas 

emergentes de biotecnologia;

formação e cooperação científicas.

A produção radiofarmacêutica de traçadores 

radioactivos (18 FDG) pelo CYROI permite o 

rastreamento remoto, precoce, de cancros por 

meio da tomografia por emissão de positrões 

(TEP). Todos os anos, estes produtos evitam que 

1 500 pessoas sejam evacuadas para a França 

continental para receber cuidados de saúde. Pla-

neia-se a produção de mais traçadores radioacti-

vos no futuro, como o F-DOPA ou o NaF.

A investigação fundamental é definida por um 

conselho científico independente e internacio-

nal, composto por 17 membros e organizado 

em torno de três temas prioritários.

Doenças metabólicas: o CYROI alberga o Grupo 

de Trabalho sobre Inflamação Crónica e Obesi-

dade (GEICO) que trabalha em três áreas prin-

cipais: inflamação congénita/imunidade; stresse 

oxidativo/fisiopatologia celular; estratégias anti-

inflamatórias nutricionais e medicinais.

Doenças infecciosas emergentes: leptospi-

rose, chikungunya, dengue, gripe e outras. O 

CYROI alberga o Grupo Hospitalar Univer-

sitário para as Doenças Infecciosas (GRII) 

bem como o Centro de Investigação e Moni-

torização Científica de Doenças Infecciosas 

no Oceano Índico (CRVOI).

Promoção da biodiversidade terrestre e marí-

tima: o CYROI alberga o Laboratório Quí-

mico para as Substâncias Naturais, a Agência 

Regional de Investigação e Valorização Marí-

tima e a Associação para as Ervas e Plantas 

Medicinais em Reunião. Neste campo, existe 

colaboração estreita com as outras ilhas do 

arquipélago das Mascarenhas que, em con-

junto com Reunião, formam uma das regiões 

do mundo mais ricas em biodiversidade.

Estão a ser formados actualmente outros gru-

pos de investigação, incluindo um grupo de 

investigação do hospital universitário, que se 

ocupará da radioquímica.

Como parte do desenvolvimento económico, o 

CYROI alberga empresas jovens e inovadoras 

na área das biociências. Por exemplo:

Adisculpt, que desenvolve e vende um dis-

positivo médico de purificação de células do 

tecido adiposo na área da cirurgia estética;

Octans, que criou uma gama de cosméticos basea-

dos em águas termais de Cilaos e ingredientes acti-

vos de plantas tropicais. Recebeu o segundo pré-

mio no concurso nacional de cosmética em 2009;

Fomento da investigação na ilha de Reunião

O Ciclotrão de Reunião no Oceano Índico (CYROI) gere uma plataforma de 

alta tecnologia co-financiada pela UE. Esta infra-estrutura, aberta em 2008, 

está disponível para empresas ou laboratórios públicos em Reunião e Oceano 

Índico, bem como na Europa e resto do mundo.

Título do projecto

Cyclotron Réunion Océan Indien 

(CYROI)

Programa & convite

Fundo Europeu de Desenvolvimento 

Regional (FEDER) 2000–06 e 2007–13

Coordenadores do projecto

Maya Cesari

Endereço electrónico: 

m.cesari@cyroi.fr

Christian Meriau

Endereço electrónico: 

c.meriau@cyroi.fr

Sítio do projecto na Internet

http://www.cyroi.fr
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contribuir para um «estilo de nutrição 

europeu» na UE, para uma vida saudável;

gerar informação e criar consenso em 

torno do principal conceito do projecto e 

seus objectivos entre as partes interessadas 

do sector (empresas farmacêuticas, hospi-

tais/clínicas, empresas de catering, empre-

sas do ramo alimentar);

verificar a eficácia da intervenção dieté-

tica e corrigir alguns dos novos protoco-

los da saúde (desenvolvimento de aborda-

gens dietéticas individualizadas) e aplicar, 

tanto quanto possível, os resultados obti-

dos durante o decurso do projecto.

O primeiro objectivo é a plataforma de sof-

tware (acessível via http://www.ristomed.

eu), que será concebida com vista a gerir 

dados nutricionais e bromatológicos. Os 

grupos-alvo serão capazes de configurar os 

seus menus personalizados e concentrar-se 

especialmente nos problemas inflamatórios, 

stresse oxidativo e flora intestinal.

Para atingir os objectivos, o RistoMed efectu-

ará uma avaliação cuidadosa da condição clí-

nica dos participantes, incluindo análises labo-

ratoriais para detectar situações de inflamação, 

stresse oxidativo e alterações da flora intestinal. 

Estes esforços destinam-se a desenvolver um 

tipo paradigmático de intervenção nutricional 

entre os idosos, bem como um consenso entre 

as partes interessadas nos diferentes países.

Os resultados do projecto deverão ter um 

impacto significativo na competitividade das 

PME participantes. Estas poderão expandir 

o seu negócio propondo não só nutracêuti-

cos ao mercado, mas também uma solução 

integrada para melhor gerir as necessidades 

nutricionais e dietéticas dos idosos para pre-

venir a inflamação, o stresse oxidativo e a 

alteração da flora intestinal.

Os produtos nutracêuticos sofrem várias 

limitações e são definidos de formas dife-

rentes por cada Estado-Membro da UE. 

Além disso, são menos eficazes do que as 

dietas habituais, que dependem de contex-

tos culturais. A aceitação de produtos nutra-

cêuticos depende do grau de perfeição com 

que são integrados nos hábitos alimentares 

tradicionais dos idosos. Como resultado, os 

produtos nutracêuticos são difíceis de adap-

tar às necessidades de cada utilizador espe-

cífico e o seu mercado é pouco dinâmico 

e fragmentado. O projecto RistoMed inte-

grará produtos nutracêuticos biotecnológi-

cos, especialmente concebidos e fornecidos 

a pessoas idosas, em estratégias de biotecno-

logia/TIC para fazer face à complexidade de 

requisitos nutricionais específicos.

RistoMed conta com oito parceiros, de qua-

tro países, neste serviço de saúde online ino-

vador. Três PME da área da biotecnologia 

irão colaborar com quatro agentes de IDT 

(ou seja, universidades e institutos de inves-

tigação) com vista à resolução do problema 

comum de fornecer nutracêuticos inova-

dores para controlar e prevenir doenças 

relacionadas com a idade. Uma nova plata-

forma RistoMed online irá fornecer receitas 

e procedimentos que incluam nutracêuticos 

e probióticos concebidos especificamente 

para os idosos e as instituições que com eles 

trabalham. A plataforma RistoMed online 

será desenvolvida pela PME-TIC que lidera 

o consórcio.

Globalmente, o projecto RistoMed tem seis 

objectivos principais:

desenvolver novos serviços nutricionais 

de saúde online orientados para os idosos, 

com particular atenção dada à prevenção 

e tratamento de «inflammaging», stresse 

oxidativo e problemas da flora intestinal;

identificar novos processos e procedi-

mentos para o fornecimento correcto de 

produtos nutracêuticos, de modo 

a introduzir adequadamente estes 

produtos na dieta básica do idoso 

e respeitar uma dieta padrão sau-

dável para as pessoas em fase de 

envelhecimento;

desenvolver uma solução de software 

online capaz de verificar a eficácia 

nutracêutica dos produtos e avaliar 

as suas afirmações sobre o respectivo 

valor nutritivo;

Dietas inovadoras e personalizadas para os idosos

A maior parte das PME do sector nutracêutico têm acesso limitado a 

informação que as possa guiar quanto ao impacto nutricional dos seus 

produtos. Ao mesmo tempo, a necessidade de dietas mais personalizadas é 

um requisito urgente dos sistemas de cuidados clínicos da UE, em especial 

para as pessoas idosas. Em resposta a estes desafios, o projecto RistoMed está 

a desenvolver um novo serviço de saúde online para as populações idosas 

que permitirá às PME participantes entrar no mercado com a produção de 

modelos de dietas inovadoras e personalizadas.

Título do projecto

New e-services for a dietary 

approach to the elderly 

(RistoMed)

Programa & convite

Programa Capacidades, convite:

FP7-SME-2007-1 

«Investigação em prol das PME»

Coordenador do projecto

Fabio Buccolini

Endereço electrónico: fabio@voxnet.it

Sítio do projecto na Internet

http://www.ristomed.eu
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Para conseguir tais objectivos de desempenho 

do sistema será necessário um invólucro de 

desenho único e interfaces a múltiplos níveis. 

Em primeiro lugar, os parceiros do projecto 

irão conceber o invólucro do chip para o 

encaixe do sensor óptico. A alta precisão desta 

configuração (> 10 μm) permitirá ao chip ser 

reduzido a uma área mínima de pixels, dadas 

as tolerâncias durante a montagem óptica.

MiniSurg incorpora um dispositivo de lentes 

dimensionado em mícrons, um módulo ima-

gístico avançado e tecnologias suplementares 

de algoritmos de software. A imagem estere-

oscópica distal é possível recolhendo luz atra-

vés dum par de pupilas, esquerda e direita, 

pelo que cada lado foca uma coluna definida 

de pixels por via das microlentes. 

Resumidamente, os principais objectivos  são:

investigar e desenvolver um sensor CMOS 

MiniSurg baseado em especificações-chave, 

como a diagonal de 7,5 mm e resolução 

superior a 2Mb de pixels;

atingir um baixo nível de interferência 

óptica e electrónica;

criar um invólucro compacto e de alta pre-

cisão e montagem;

conceber um endoscópio baseado num chip 

CMOS MiniSurg, a ser utilizado em avalia-

ções clínicas de endoscopia estereoscópica.

Outros desafios derivados do MiniSurg são:

investigar e conceber um sensor em busca 

do melhor rácio sinal/ruído e dos melhores 

resultados de gama dinâmica;

conceber uma arquitectura de pixels em 

miniatura que maximize a gama dinâmica 

enquanto mantém a interferência eléctrica 

a níveis muito baixos;

investigar e testar a utilização da tecnolo-

gia CMOS, incluindo a sua adaptação, para 

implementar uma tecnologia especializada 

de microlentes e filtros de cores para a ima-

gística médica;

proporcionar uma saída digital de alto 

débito no próprio chip, sem aumentar o 

tamanho do chip;

conceber e fabricar um dispositivo de 

microlentes integrado no chip para maxi-

mizar a sensibilidade à luz e minimizar a 

interferência entre canais;

gerir testes clínicos para a avaliação dos 

desempenhos do novo sensor de imagem 

em condições clínicas.

Os cinco parceiros no projecto MiniSurg estão 

a investigar a convergência das tecnologias de 

sensores imagísticos miniaturizados para a 

execução de MIS avançada. Pretendem supe-

rar as limitações impostas pela interferência, 

invólucro e fabrico das actuais unidades minia-

turizadas, à base de silícios de óxido metálico 

complementar (CMOS), e criar uma unidade 

integrada com melhor desempenho e um 

custo reduzido, de aproximadamente 10 EUR. 

O objectivo é proporcionar uma visualização 

estereoscópica natural durante a cirurgia com 

base em sensores CMOS, que serão integrados 

num endoscópio para avaliações clínicas.

O MiniSurg visa cumprir os objectivos de 

desempenho através da concepção especial de 

pixels e a concepção óptica no chip. Usar um 

invólucro com desenho único permitirá que 

as dimensões globais duma câmara distal uti-

lizada em endoscopias médicas seja reduzida.

Tanto a visão estereoscópica como a imagís-

tica de alta resolução permitirão melhorar a 

segurança e controlo durante a cirurgia. A 

resolução mais elevada permite ao cirurgião 

identificar e compreender o tecido com mais 

facilidade. Permite abordagens minimamente 

invasivas a órgãos delicados, como pequenos 

vasos sanguíneos e nervos.

Como vão os parceiros MiniSurg abordar e 

resolver os principais problemas técnicos do 

nível de ruído e distorções por interferência? 

O sistema, montado num chip com 7,5mm 

de diâmetro, será concebido para maximizar 

a eficiência da sua superfície minimizando 

as áreas de contacto eléctrico. O desempe-

nho imagístico estereoscópico que excede o 

actual estado da técnica será atingido através 

da investigação e a concepção duma grelha de 

pixels de 1850 horizontais sobre 925 verticais 

e um formato de 3 μ de largura sobre 4,5 μ de 

altura, acompanhada de um nível de interfe-

rência significativamente baixo (< 10%).

Sensor de imagem avançado para 
uma cirurgia minimamente invasiva 

O estado actual da técnica da cirurgia minimamente invasiva (MIS) debate-se com 

duas grandes lacunas no campo da visualização. Tal deve-se à indisponibilidade de 

sensores de imagem miniaturizados que cumpram os devidos requisitos e resultados. 

Esta situação leva, em primeiro lugar, à falta de visão estereoscópica, sem a qual 

não se tem percepção de profundidade durante a cirurgia e, em segundo lugar, à 

dificuldade em obter desempenhos imagísticos de alta resolução com um sensor 

descartável de baixo custo. É aqui que entra em cena o projecto MiniSurg.

Título do projecto

Miniaturised stereoscopic distal imaging 

sensor for minimally invasive surgery 

(MiniSurg)

Programa & convite

Programa Cooperação, convite:

 FP7-ICT-2007-3.6 

«Micro/nanosystems»

Coordenador do projecto

Ofer Braude

Endereços electrónicos:

oferb@visionsense.com

arhub@attglobal.net

Sítio do projecto na Internet

http://minisurg.org
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sadas em C & T entre a UE, os seus Esta-

dos-Membros e estados associados por um 

lado, e a região caribenha, por outro lado, 

levando a uma definição conjunta de polí-

ticas de cooperação em C & T;

fomentar a cooperação inter-regional (UE-

Caraíbas) e intra-regional, de modo a iden-

tificar e dar prioridade a áreas de investi-

gação para proveito e interesse mútuos; 

estimular e apoiar a participação no 7PQ 

das partes caribenhas interessadas na 

investigação, com enfoque no programa 

Pessoas, fomentando a mobilidade inter-

nacional de investigadores.

Para atingir estes objectivos, o projecto 

EUCarinet organizará um mecanismo de 

coordenação das várias partes interessadas 

para apoiar e aproximar legisladores e ges-

tores de programas europeus e caribenhos, 

representantes de universidades, instituições 

de investigação, o sector privado — especial-

mente as PME — bem como outros repre-

sentantes da sociedade civil. 

Além disso, para reforçar a cooperação em 

C & T a todos os níveis, os parceiros EUCarinet 

desejam coordenar as suas acções com muitos 

outros projectos e instrumentos, tais como:

políticas externas da UE, em particular 

as actividades desenvolvidas através do 

Fundo Europeu para o Desenvolvimento 

(FED) e o FEDER, destinadas aos países 

ACP e aos departamentos ultramarinos; 

o instrumento de financiamento da coo-

peração para o desenvolvimento (ICD), 

um instrumento da UE para a assistência 

externa;

o CIP e a Rede Europeia de Empresas, que 

apoiam a criação de empresas e a competiti-

vidade, bem como os investimentos, a inova-

ção e a transferência de tecnologias;

todos os programas específicos descritos 

na comunicação da Comissão Europeia 

«An EU-Caribbean Partnership for Growth, 

Stability and Development» (COM(2006) 

86 final); 

a acção de coordenação EULarinet, finan-

ciada pela UE, orientada para a consoli-

dação do diálogo em C & T com os países 

parceiros da América Latina;

o programa Pro€Invest que promove o 

investimento e a transferência de tecnolo-

gias em países ACP.

O projecto beneficia da perícia de parti-

cipantes oriundos de: Bélgica, Espanha, 

França, Itália, Países Baixos e Reino Unido 

na UE; e Antilhas Holandesas nas Caraíbas, 

Cuba, Guadalupe, Guiana, Jamaica e Repú-

blica Dominicana.

O índice de desenvolvimento humano calcu-

lado pelo Programa das Nações Unidas para 

o Desenvolvimento (PNUD) revela grandes 

desigualdades entre países na região caribe-

nha. Em geral, a região tem grandes desa-

fios a enfrentar. Entre eles, o desequilíbrio 

nas relações geopolíticas, vulnerabilidade 

em virtude da própria natureza dos estados 

insulares e de pequena escala, choques eco-

nómicos e naturais incluindo os desastres 

naturais, alterações climáticas e gestão de 

recursos naturais, coesão social reduzida e, 

nalguns casos, pobreza significativa. 

Nas áreas do ensino superior e investigação, 

a região caribenha tem-se saído bastante 

bem (à excepção de alguns estados de baixo 

rendimento como o Haiti) em comparação 

com outros países circundantes na América 

Central e do Sul. Contudo, embora as ins-

tituições de investigação da região tenham 

um longo historial de cooperação com as 

suas contrapartes nos Estados-Membros da 

UE, não são justamente representadas no 

que toca à participação no 7PQ. É por este 

motivo que o projecto EUCarinet se dirige 

aos Estados-Membros que possuam organi-

zações de investigação localizadas ou activa-

mente envolvidas na região caribenha, bem 

como aos próprios estados caribenhos.

A UE está presente nas Caraíbas, especialmente 

através dos departamentos ultramarinos fran-

ceses e dos PTU holandeses e britânicos. As 

Caraíbas beneficiam duma boa relação com 

a UE devido ao seu papel proeminente no 

âmbito dos estados ACP e a sua inclusão no 

Acordo Cotonou (ou Acordo de Parceria ACP-

EC ), assinado em 2000 em Cotonou (Benim). 

O acordo, assinado por todos os estados ACP 

excepto Cuba, estará em vigor durante 20 anos 

e deve permitir aos estados ACP integrar-se de 

forma regular no mercado global. 

O projecto EUCarinet pretende, especificamente:

criar condições para um diálogo para uma 

política sustentável entre as partes interes-

Diálogo com os países caribenhos sobre 
políticas sustentáveis de C & T

O novo ênfase dado à cooperação internacional em matéria de investigação 

pelo 7PQ tem trazido um novo ânimo ao diálogo sobre C & T entre a UE e os 

estados caribenhos. O projecto EUCarinet pretende consolidar o diálogo sobre 

políticas de sustentabilidade relativas a C & T entre os Estados-Membros da 

UE e os estados associados, por um lado, e os países das Caraíbas, por outro 

— nomeadamente, membros dos Estados de África, das Caraíbas e do Pacífico 

(ACP), departamentos ultramarinos e colectividades, bem como países e 

territórios ultramarinos (PTU).

Título do projecto

Fostering the European Union — 

Caribbean research and innovation 

policy dialogue and networks 

(EUCarinet)

Programa & convite

Programa Capacidades, convite:

FP7-INCO-2009-1.2 

«Biregional coordination of S & T 

cooperation including priority setting and 

definition of S & T cooperation policies»

Coordenador do projecto

Diassina Di Maggio

Endereço electrónico: dimaggio@apre.it
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research*eu revista  research*eu research*eu focus
Inglesa  results supplement Inglesa

Francesa Inglesa Francesa  (1)

Alemã   Alemã (1)

Espanhola  

Para modifi car ou cancelar uma assinatura, indique por favor o seu número de assinatura 0:/--------
(visível junto da morada na fi cha de transmissão) e escolha a opção correspondente:   Modifi car  Cancelar

(1) Normalmente somente 
disponível em inglês.

Excepcionalmente, poderá estar 
disponível em francês e/ou alemão.

Se tal for o caso, receberá um 
exemplar na língua ou nas línguas 

da sua escolha.

Pode subscrever gratuitamente as publicações research*eu 
ou modifi car/anular a sua assinatura no seguinte endereço:
http://ec.europa.eu/research/research-eu/subscribe_en

Se desejar receber várias cópias de uma determinada versão linguística ou se desejar obter cópias 
de números anteriores, por favor use o formulário de assinatura em linha.

Se desejar receber apenas uma versão linguística, pode preencher este formulário, em letras maiúsculas, e enviá-lo para:
research*eu, BP 2201, 1022 Luxemburgo, LUXEMBURGO

Formulário de assinatura

Nome   Organização

Morada   Código postal   Cidade

País   Correio electrónico

PT
Serviços em linha propostos pelo Serviço das Publicações:

 bookshop.europa.eu: Publicações da UE
 cordis.europa.eu: Investigação e desenvolvimento
 eur-lex.europa.eu: Legislação da UE
 ted.europa.eu: Contrato público
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Serviço Comunitário de Informação para
a Investigação e o Desenvolvimento 
CORDIS é uma plataforma de informação interactiva que o mantém actualizado sobre as últimas notícias, 

os progressos e iniciativas no âmbito das actividades europeias de I & D. CORDIS é gratuito e disponibiliza 

o acesso aos programas de financiamento da UE, à informação sobre parcerias, bem como aos projectos 

de investigação e respectivos resultados.

Iniciativas do 7PQ: «Regiões do Conhecimento» 
e «Potencial de Investigação»
http://cordis.europa.eu/fp7/capacities

A iniciativa do 7PQ «Regiões do Conhecimento» (RoK) visa consolidar o potencial de investigação das 

regiões europeias, em particular encorajando e apoiando o desenvolvimento de núcleos de investigação 

regionais (RRDC), aproximando universidades, centros de investigação, empresas e autoridades regionais. 

O mecanismo «Potencial de Investigação» (RegPot) visa desbloquear e desenvolver o potencial de grupos 

de investigação nas regiões de convergência e regiões ultraperiféricas da UE.

Inforegio: o sítio da UE sobre a política regional

http://ec.europa.eu/regional_policy/index_en.htm

A política regional tem por objectivo a solidariedade no seio da União, através da coesão 

económica e social, enquanto ajuda a financiar projectos específicos para as regiões, 

cidades e cidadãos. 

O sítio Inforegio proporciona informação sobre as principais políticas regionais da UE, os 

seus recursos, programas e exemplos de projectos. Os programas financiados pelo Fundo 

Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER) em todas as regiões europeias são aqui 

apresentados, bem como o estatuto especial de que usufruem as regiões ultraperiféricas na UE.
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