
Criação do Polo MORE 
no Município de Mêda



Resumo

A operação visa o reforço da equipa do MORE Laboratório Colaborativo com o objetivo de 
expandir as áreas científicas de atuação bem como o alcance geográfico e criar novas 

dinâmicas de inovação inter-regionais por via de um polo em Mêda. Com esta capacitação, 
assegurar-se-á maior impacto das ações de inovação na sociedade e no tecido empresarial e 

maior valor económico e social nas regiões de baixa densidade populacional.



Áreas de Negócio

As áreas críticas de negócio identificadas 
como prioritárias são:

• Geologia e exploração de recursos 
geológicos;

• Agronomia e ambiente; 

• Processos industriais em especial na 
agroindústria; 

• Património arqueológico e turismo;

• Transferência de tecnologia e 
conhecimento via uma forte estratégia de 
comunicação de ciência e inovação. 





Alimentos e produtos de base biológica 
inspirados no contexto de montanha

Valorização dos subprodutos das atividades agroindustriais e florestais, desenvolvimento de 
ingredientes naturais para diferentes setores industriais e branding no sector alimentar. 



Intervenção

Desenvolvimento de ingredientes naturais 

(conservantes, corantes, aromas, bioativos, 

biofertilizantes, biopolímeros) a partir de 

matérias-primas e subprodutos de base 

biológica

Aproveitamento de tecnologias e processos 

para o desenvolvimento de novos alimentos de 

elevado valor acrescentado



Formulações de produtos de base biológica 

para diferentes setores industriais (e.g.: 

alimentar, calçado, cosmético, farmacêutico)

Análises de controlo de qualidade e 

determinação de tempo de vida útil de produtos 

alimentares

Serviços de assessoria técnico-científica (ex.: 

elaboração de estudos de mercado,  pareceres 

e interpretação de análises laboratoriais)

Extração de moléculas de elevado valor 

acrescentado



Serviços de segurança alimentar e certificação 

(e.g.: implementação e  desenvolvimento de 

planos de segurança alimentar,  apoio na 

certificação de produtos e processos)

Análises laboratoriais ( e.g.: bioquímicas, 

nutricionais, microbiológicas)

Serviços de rotulagem (segundo as  normas da 

legislação portuguesa e europeia)

Desenvolvimento de software de gestão e 

segurança alimentar



Ambiente de montanha e gestão de 
ecossistemas

Agricultura e silvicultura sustentáveis, agricultura de baixo consumo, tecnologias “verdes”, ação 
climática, meio ambiente e biodiversidade, resiliência de ecossistemas e eficiência de recursos e 

de matérias-primas.



Intervenção

Estudos e projetos para aproveitamento de 

matérias-primas de elevada qualidade (PAM, 

cogumelos, culturais alternativas, madeiras)

Processos para melhorar a eficiência de 

práticas agrícolas

Apoio aos agricultores (monitorização da 

eficiência de produção e apoio ao controlo de 

pragas e doenças)



Prestação de consultoria técnica no sector 

agrícola e florestal

Conceção de ferramentas de apoio à decisão 

baseados em sistemas de informação 

geográfica

Elaboração de manuais de boas praticas na 

área dos ecossistemas de montanha



Património cultural, bem-estar e turismo em 
áreas de montanha

Programas de envelhecimento saudável e ferramentas de e-health. Turismo de bem-estar, 
termalismo e atividades desportivas de natureza. Preservação do património cultural e 

valorização territorial. Novos produtos e serviços turísticos.
. 



Intervenção

Promoção de atividades que privilegiem o 

contacto com a natureza e de experiências 

autênticas dos territórios

Desenvolvimento de projetos vocacionados 

para o envelhecimento ativo e melhoria da 

qualidade de vida

Desenvolvimento de estudos e projetos para a 

valorização do património cultural e potencial 

turístico dos territórios



Prestação de serviços relacionados com a 

saúde e desporto de natureza, numa 

perspetiva de bem-estar

Consultadoria e formação em turismo e gestão 

de redes e instituições culturais

Organização de eventos científicos e culturais, 

de promoção, informação e animação turística



Tecnologias limpas e inteligentes inspiradas 
em sistemas de montanha

Criação, implementação e monotorização de dispositivos com capacidade de análise e controlo 
sobre equipamentos e processos industriais, desenvolvimento de energia limpa e eficiente, 

tecnologia inteligente aplicada na gestão e modernização de produtos e serviços na agricultura, 
industria alimentar e atividade turística. 



Intervenção

Desenvolvimento e gestão de  projetos de 

energias limpas e utilização eficiente dos 

recursos naturais e matérias-primas

Utilização de redes inteligentes em regiões e 

montanha

Software para promoção do turismo e bem-

estar



Tecnologias de apoio à modernização do 

sector primário e secundário nas regiões de 

montanha

Estudo e aplicação de tecnologia inteligente na 

agricultura, silvicultura e industria alimentar



Equipa atual do MORE

Área Funcional Nível de Qualificação

Pré-Projeto

Mulheres Homens Total

Administração/Direção Nível 8 0 1 1

Administrativa/Financeira Nível 7 0 1 1

Administrativa/Financeira Nível 6 2 0 2

Comercial/Marketing Nível 7 1 1 2

Investigação Nível 8 4 3 7

Investigação Nível 7 5 4 9

Investigação Nível 6 1 0 1

Outros Nível 7 0 1 1



RHAQ a Contratar 

• Perfil 1: Diretor técnico-científico (NQ; 8)

Requere formação em Geociências, 
Geologia, Engenharias, ou áreas afins;

• Perfil 2: Posição 1 de técnico para a área 
de inovação (NQ: 7) 

Requer formação em Agronomia, 
Ambiente, ou áreas afins, com 
conhecimento específico em 
agronomia e ambiente;



RHAQ a Contratar 

• Perfil 3: Posição 2 de técnico para a área 
de inovação (NQ: 7) 

Requer formação em Engenharia 
Industrial, Processos Industriais, ou 
áreas afins;

• Perfil 4: Posição 3 de técnico para a área 
de inovação (NQ: 7) 

Requer formação em Turismo, 
Sociologia, História, Arqueologia, 
ou áreas afins;



RHAQ a Contratar 

• Perfil 5: Posição 4 de técnico para a área 
de inovação (NQ: 7) 

Requer formação em Ciências da 
Comunicação, Comunicação de 
Ciência, ou áreas afins;



Serviços

Desenvolvimento de projetos 

de transferência de 

conhecimento e tecnologia 

entre unidades I&D e 

empresas, e dinamização de 

projetos de investigação e 

inovação conjuntos

Prestação de serviços 

especializados, 

nomeadamente serviços 

analíticos

Consultadoria e assistência 

científica, tecnológica e de 

inovação



Serviços

Formação especializada

Relatórios de prospeção de 

mercado e comercialização 

de produtos/serviços 

inovadores

Vigilância tecnológica, 

científica e comercial



Serviços

Atividades de design e 

comunicação associadas a 

investigação e inovação

Organização de eventos e 

iniciativas de carácter 

científico e cultural

Gestão de propriedade 

intelectual e industrial 

(marcas, logotipos, patentes, 

processos e modelos de 

utilidade)



Associados



OBRIGADO PELA ATENÇÃO!

geral@morecolab.pt 

+351 300 081 998 

Cidade de Léon Avenue, 506 

5301-358 Bragança
www.morecolab.pt


