
 

Laboratório Colaborativo MORE abre Polo em Mêda 

 

É com um enorme satisfação e entusiasmo que o Laboratório Colaborativo MORE 

- Montanhas de Investigação vem por este meio comunicar que foi aprovado o 

financiamento pelo Programa Portugal 2020 para a contratação dos RECURSOS 

HUMANOS ALTAMENTE QUALIFICADOS do Polo do Vale do Côa e Centro Interior, 

uma iniciativa desenvolvida em cooperação com a Fundação Côa Parque e com o 

Município de Mêda. 

O Laboratório Colaborativo MORE tem desempenhado um papel cada vez mais 

importante no apoio ao desenvolvimento da inovação quer com a comunidade 

empresarial, quer com o setor público, setor associativo e cooperativismo da região 

transmontana, mas também a nível nacional e internacional. Com 13 projetos aprovados 

a fundos competitivos e internacionais e outros tantos à espera de aprovação, o MORE 

está a tornar-se uma referência como dinamizador do ecossistema onde a aplicação do 

conhecimento e tecnologia resultam no desenvolvimento sustentável com benefício para 

todas as entidades participantes. Os novos projetos têm impulsionado a contratação de 

novos recursos humanos no MORE, que iniciou atividade com 21 colaboradores, mas 

neste momento já conta com 31, o que significa que passado praticamente 2 anos 

conseguiu criar mais 10 novos postos de trabalho.  

A região do Vale do Côa e Centro Interior caracteriza por uma grande riqueza e 

diversidade de recursos endógenos, hídricos, agronómicos e fonte de matéria-prima, que, 

associados ao seu património histórico e herança cultural, permite projetar o território 

além-fronteiras. A criação de um Polo focado nas necessidades da região permitirá 

desenvolver iniciativas, projetos, estratégias de preservação e valorização dos recursos 

hídricos e endógenos, assim como, contribuir para o aumento da qualidade e oferta 

turística e cultural da região. 

A criação e implementação do Polo do Vale do Côa e Centro Interior irá permitir: 

- A criação de emprego qualificado gerador de valor económico e social, reforçando o 

emprego científico na região, gerando sinergias entre o sector público e privado com vista 

a aumentar a competitividade do tecido produtivo; 

- Dinamização do tecido empresarial e do contexto socioeconómico e cultural, 

capacitando a região com novas valências potenciadoras de cocriação e difusão de novo 

conhecimento e inovação baseada no conhecimento científico; 



 

- Valorização da diversidade geográfica, integrando a paisagem, os recursos endógenos, 

o património natural e cultural da região centro, numa visão holística, inovadora e 

integradora com os agentes regionais. 

 

A contratação de RECURSOS HUMANOS ALTAMENTE QUALIFICADOS é 

fundamental para a implementação da estratégia de inovação definida. Sendo assim, o 

Laboratório Colaborativo MORE irá abrir 5 vagas destinadas ao seu Polo no município 

de Mêda:  

-Um diretor técnico-científico (Doutorado) com formação em Geociências, Geologia ou 

áreas afins.  

-Um técnico (Mestrado) com formação em Agronomia, Ambiente, ou áreas afins. 

-Um técnico (Mestrado) com formação em Engenharia Industrial, Processos Industriais, 

ou áreas afins. 

-Um técnico (Mestrado) com formação em Turismo, Sociologia, História, Arqueologia, 

ou áreas afins. 

-Um técnico (Mestrado) com formação em Ciências da Comunicação, ou áreas afins. 

 

Todas as vagas de recrutamento serão publicadas no site do Laboratório Colaborativo 

More, bem como nas suas redes sociais.  

 

Foi financiado pelo Portugal 2020, no âmbito do Programa Operacional Regional do Cen-

tro, no montante de 518 205,21 euros, dos quais 440 474,43 euros são provenientes do 

Fundo Social Europeu. 

 

 


