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30 
Entidades não 

empresariais do sistema 
I&I 

Foco: Empresas 
tomadoras da tecnologia e 

end-users 

13 17 

Um consórcio completo 

Projeto ValorMar 

Um projeto colaborativo 
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#5 Gestão do Projeto, Disseminação e Valorização de Resultados 

#1 

Novos 
produtos de 

mar, 
tecnologias e 

processos 
para a indústria 

e mercado 

#2 

Desenvolvimento 
e otimização de 
novos produtos, 

tecnologias e 
processos para 
a aquacultura 

#3 

Biorefinarias 
marinhas 

#4 

Integração da 
cadeia de valor 

do pescado 

Projeto ValorMar 

Quatro grandes eixos de atuação 
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#1 
I&D de conservas 

e snacks 
inovadores, com 

base em 
diferentes 
recursos 

marinhos, 
propondo novas 
estratégias para 

prolongar o tempo 
de vida útil de 
preparados de 

pescado 

#2 
Desenvolvimento e 

otimização de 
novos produtos, 

tecnologias e 
processos para 

produção aquícola 
em Portugal e na 

Europa 

 

#3 
Isolamento de 

compostos bioativos 
a partir de fontes 
marinhas, para 
utilização em 

formulações para 
alimentos funcionais 

ou em indústrias 
biomédicas, 

farmacêuticas e 
cosmética 

#4 
I&D de plataforma 

tecnológica de 
rastreabilidade, 

para disponibilizar 
informação a 

empresas e ao 
consumidor final de 

um modo 
integrado, 

considerando toda 
a cadeia de valor 

Divulgar os avanços científicos e técnicos alcançados e assegurar mecanismos para a 
promoção da valorização económica dos resultados do projeto 

Projeto ValorMar 

Quatro grandes eixos de atuação 
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Projeto ValorMar 

A visão da rastreabilidade 

• gerar uma representação 

digital dos fluxos físicos 

de pescado ao longo da 

cadeia 

• garantir a integridade dos 

dados, suportando as 

atividades comerciais, de 

operações (em entreposto 

e loja) e de qualidade 

• potenciar uma 

comunicação dinâmica, 

contextualizada e 

relevante para o 

consumidor final (na loja 

ou em casa) 
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Projeto ValorMar 

Objetivos 

• conceber, desenvolver e implementar uma plataforma integradora central para 

suporte à rastreabilidade na cadeia de valor do pescado; 

• conceber, desenvolver e implementar aplicações de suporte/comunicação à 

integração da cadeia de valor do pescado: 

• aplicações para captura/integração de informação dos vários elos/operadores da 

cadeia em causa; 

• aplicação/dashboards para operações (lota, entreposto, supermercado); 

• aplicação para acesso a informação por parte do consumidor em supermercado 

ou em qualquer outro lugar. 
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www.valormar.pt 
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