
 

 

18 de novembro na ExpoSalão - Centro de Exposições, na Batalha 

INVESTIGAÇÃO DA UNIVERSIDADE DE COIMBRA EM DESTAQUE NO DIA DA 

INOVAÇÃO DA PESCA E AQUICULTURA DO MAR 2020 
Os produtos inovadores resultantes de projetos de I&D e Inovação da Universidade de Coimbra 
na área do Mar serão apresentados como “Estudos de Caso” às empresas e associações do 
sector da pesca e aquicultura, incluindo degustações de iguarias com novos produtos do mar, 
confecionadas a partir do sargo da Costa Vicentina e polvo e raia da região de Cascais e Ericeira. 

 
No próximo dia 18 de novembro, os projetos de I&D e Inovação desenvolvidos pelos investigadores da 

Universidade de Coimbra (UC) no âmbito da Estratégia do UC MAR – Valorização e transferência de I&D+i 

ao serviço da Economia Azul, vão ser apresentados como “Estudos de Caso” na Mostra de Produtos e 

Tecnologias da Economia do Mar, promovida pelo MAR 2020.  

A iniciativa, com início marcado para as 10 horas, acontecerá no Dia da Inovação nas Pescas e 

Aquicultura, no ExpoSalão - Centro de Exposições, na Batalha, e contará com a degustação de iguarias 

com novos produtos do mar, nomeadamente feitas a partir do sargo da Costa Vicentina e polvo e raia da 

região de Cascais e Ericeira, entre outras, afirmando assim a forte capacidade da Universidade de Coimbra 

na qualificação das atividades económicas associadas à Economia do Mar, que estarão em destaque no 

stand do UC MAR. 

Sob o mote “Da Ciência para as Empresas”, esta Mostra de Produtos e Tecnologias da Economia do Mar, 

promovida pelo MAR 2020 tem como finalidade aproximar os operadores da pesca e da aquicultura às 

entidades do sistema científico nacional. Aberta à comunidade e de participação gratuita, irá exibir as 

melhorias produtivas que estão a ser desenvolvidas pelos agentes científicos, os novos produtos que estão 

a ser concebidos, e dar a conhecer a utilidade prática que as inovações trazem às empresas.  

Nesta iniciativa, estarão em exposição, os resultados das operações desenvolvidas no âmbito da 

investigação, com o apoio do Programa Operacional Mar 2020, de várias entidades a nível nacional, com 

particular destaque para a Universidade de Coimbra, que assim se afirma como uma referência nacional 

de projeção internacional na criação e desenvolvimento de novos produtos, serviços, tecnologias e 

processos resultantes de atividades de I&D+I na área da Economia do Mar. O programa completo da 

Mostra pode ser consultado em www.uc.pt/ucmar.  

Os participantes poderão visitar o stand do UC MAR, e ficar a conhecer os projetos “BioRede - Rede de 

Pesca Biodegradável”, “OtimO - Otimização dos processos de produção de Ouriço-do-mar” e “É Seco ou 

Fumado? - Produtos Inovadores que levam à valorização do Pescado”, “ReSEt- Restauro de Sapais 

Estuarinos com vista à Sustentabilidade”, “Algadepur - Aquacultura Multi-trófica Integrada” como veículo 

de sustentabilidade: Utilização de macroalgas para depuração de efluentes, “ValSargo - Valorização do 

Sargo da Costa Vicentina”, “GreenFishingPort: Projeto-Piloto de Porto de Pesca Autossustentável” e 

“ValSar – Valorização do Sargaço da Costa Litoral Norte”. Para além da divulgação destes projetos, os 

investigadores do Laboratório MAREFOZ da Universidade de Coimbra, em parceria com o INTEP - 

Instituto Tecnológico e Profissional da Figueira da Foz, irão proporcionar aos visitantes do Stand UC MAR 

degustações de iguarias confecionadas a partir de produtos inovadores que resultaram das atividades 

http://www.uc.pt/ucmar


 

 

de I&D e Inovação destes mesmos projetos, nomeadamente, sargo, polvo e raia, entre outros recursos 

do mar.  

Paralelamente, ao longo do dia, decorrerão apresentações sobre os resultados das investigações 

desenvolvidas por cada entidade científica participante. Pelas 16h10, serão apresentação de “Estudos de 

Caso” dos projetos “BioRede”, “OtimO” e “É Seco ou Fumado?” desenvolvidos o âmbito da Estratégia UC 

MAR – Valorização e transferência de I&D+i ao serviço da Economia Azul, da Universidade de Coimbra. 

Para ficar a conhecer melhor, estes e outros projetos, desenvolvidos pelo Laboratório MAREFOZ ou por 

outro Centro de I&D da Universidade de Coimbra, no âmbito da estratégia UC MAR, visite o site 

www.uc.pt/ucmar/i-d-i/.  

 

A ESTRATÉGIA UC MAR 

A Estratégia UC MAR visa afirmar a Universidade de Coimbra como uma referência nacional de projeção 

internacional na criação e desenvolvimento de novos produtos, serviços, tecnologias e processos 

resultantes de atividades de I&D+I na área da Economia do Mar, através da valorização e transferência 

de conhecimento científico e novas tecnologias, seja por via da criação seja através de novas aplicações 

da investigação produzida da UC noutras áreas do saber. 

Promovida pelo UC Business – Gabinete de Transferência de Tecnologia da Universidade de Coimbra, a 

estratégia UC MAR é a demonstração da capacidade da Universidade de Coimbra na qualificação das 

atividades económicas associadas ao setor, através da criação de novos produtos e serviços resultantes 

de atividades de I&D e Inovação. 

A Universidade de Coimbra pretende, deste modo, estimular a criação e difusão de processos inovadores 

nas pescas, na transformação e na comercialização dos produtos da pesca e da aquacultura, bem como 

promover a transferência de conhecimentos através de parcerias entre cientistas e empresas e 

associações do sector da pesca e aquicultura. 

Através de projetos desenvolvidos no âmbito do UC MAR, a Universidade de Coimbra ambiciona 

implementar, junto da sociedade, o conhecimento e tecnologia adquiridos para fomentar, de uma forma 

sustentável, o desenvolvimento científico, económico, social e cultural, na área da Economia Azul e da 

Economia do Mar. 

 

O LABORATÓRIO MAREFOZ  

O Laboratório MAREFOZ - Laboratório do Mar e do Ambiente da Universidade de Coimbra, tem como 

missão contribuir para o desenvolvimento sustentável, científico, económico e social da região, através 

da transferência de resultados de I&D e da implementação do conceito de Economia Azul, explorando o 

potencial social e económico do mar. 

A partir da Figueira da Foz, o Laboratório MAREFOZ procura aliar o trabalho de investigação da UC ao 

apoio às entidades publicas e privadas de desenvolvimento local e regional e ao tecido empresarial 
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contribuindo para o desenvolvimento sustentável das regiões e de Portugal, em virtude do 

reconhecimento da importância social e do valor económico do mar. 

O Laboratório MAREFOZ possui uma estrutura laboratorial bem apetrechada e destinada ao 

processamento de amostras, ensaios experimentais, análises biológicas e análises químicas, encontrando-

se equipado com sistemas de alta tecnologia (e.g. análise de parâmetros físico-químicos; análise de 

nutrientes; cromatografia líquida e gasosa, análise de carbono orgânico total, espectrometria de massa 

de relação de isótopo). Apresenta, assim, as condições necessárias ao desenvolvimento de projetos 

experimentais e à monitorização da qualidade ambiental de ecossistemas estuarinos e costeiros. 

A sua Equipa de Investigadores integra o MARE – Centro de Ciências do Mar e do Ambiente, que foi 

classificado de “Excelente” nas várias avaliações realizadas pela Fundação para a Ciência e Tecnologia 

(FCT) nos últimos anos. 

Vocacionado para a Economia Azul, o Laboratório MAREFOZ trabalha em rede com outros centros de 

investigação nacionais e internacionais em programas científicos inovadores, além de desenvolver 

projetos próprios, vários em parceria com empresas e instituições. 
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