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Descrição do Domínio Prioritário: Biosustentabilidade!

Área de actuação
A domínio caracteriza-se pela sua transversalidade, envolve as vertentes da biodiversidade (inclui a 
agrodiversidade), os ecossistemas (inclui os agrossistemas) e a sua sustentabilidade, com implicações 
em diversas áreas como a uso, ocupação e manutenção do território (inclui a paisagem), a economia,  
a educação, a saúde e bem-estar e contribui para áreas de aplicação (turismo e bioeconomia). 


O Domínio estratégico inicialmente englobava as componentes territoriais: terrestre e marinha. 

Numa fase inicial da implementação da RIS3-RAM as entidades de I&D mais direcionadas para a 
investigação do meio marinho organizaram-se torno de um consórcio para o Mar e Recursos Marinhos, 
o OOM, o que condicionou e ditou profundas alterações na estratégia que estava a ser delineada 
inicialmente.





Descrição do Domínio Prioritário: Biosustentabilidade!

Desafios
O domínio tem profundas repercussões no desenvolvimento regional especializado, existindo 
condições únicas para o desenvolvimento de IDT&I que:
•  Aborde problemas que enquadrem as necessidades e especificidades da Região (região insular, 

onde a biodiversidade, incluindo agrodiversidade, constitui o principal recurso natural, do qual 
dependem a criação de riqueza e serviços, a manutenção do território e o turismo).


•  Responda aos desafios societais, de desenvolvimento científico e tecnológico e de sustentabilidade 

que a Região terá de fazer face no presente ou num futuro imediato (nomeadamente a adaptação às 
alterações climáticas, a manutenção da paisagem, a produção de alimento, a criação de novos 
materiais, produtos ou serviços).





Descrição do Domínio Prioritário: Biosustentabilidade!

Linhas de acção
A implementação da RIS3-RAM e as actividades no domínio estratégico desenvolver-se-ão em trono 
das seguintes linhas de ação:
•  1ª Linha de ação: Desenvolvimento de sistemas de monitorização e conservação da biodiversidade 

e dos ecossistemas.

•  2ª Linha de ação: Desenvolvimento de programas de avaliação e uso sustentado da biodiversidade 
na satisfação das necessidades de desenvolvimento e solução dos desafios regionais.

•  3ª Linha de ação: Desenvolvimento de biotecnologias e da bioeconomia.

•  4ª Linha de ação: Atração e formação de recursos humanos especializados.

•  5ª linha de ação: Internacionalização da actividade de I&D no domínio estratégico.



Descrição do Domínio Prioritário: Biosustentabilidade!

Objetivos Estratégicos
Os objectivos foram definidos, tendo em consideração, os desafios societais e comunitários, as 
necessidades regionais e os constrangimentos do domínio estratégico, sendo proposto concentrar os 
esforços neste domínio estratégico em torno dos seguintes objetivos:

•  Reforçar as competências científicas e tecnológicas, envolvendo uma maior interação entre os centros 

de investigação, as entidades governamentais com competências na área e sector económico, através 
de parcerias que visem a inovação e transferência de tecnologia;

•  Reforçar a capacidade de I&D, através do recrutamento e a promoção do emprego científico qualificado, 
que permita a criação de massa critica;

•  Melhorar o conhecimento sobre a biodiversidade e os ecossistemas regionais;

•  Desenvolver metodologias de monitorização da biodiversidade e dos ecossistemas em diferentes 
condições ambientais de forma a avaliar o impacto das alterações globais na sua sustentabilidade;

•  Desenvolver programas que visem a bioprospeção, valorização e uso sustentado dos biorecursos em 
prol do desenvolvimento de uma bioeconomia baseada no conhecimento.





Descrição do Domínio Prioritário: Biosustentabilidade!

Metas
•  Continuação dos esforços de inventariação e “gap analysis” da biodiversidade.
•  Proteção e conservação de espécies e habitats. 
•  Desenvolvimento e melhoria das coleções de referência dos recursos genéticos.
•  Desenvolvimento de sistemas de documentação e informação (SDI)*.
•  Desenvolvimento de programas e monitorização de ecossistemas, espécies e suas populações**.
•  Avaliação e valorização dos recursos genéticos.
•  Criação de programas que promovam o uso sustentável e diferenciador dos biorecursos.
•  Contribuição para a diversificação da economia local, em especial a rural, e para a manutenção da 

paisagem.



Domínio: Biosustentabilidade. Recursos!



Domínio: Biosustentabilidade. Recursos!
SDRITI: Criação de Entidades

Centro de Recursos Genéticos: Banco de Germoplasma ISOPlexis - Germobanco  
 
O BG ISOPlexis é uma unidade de Investigação da Universidade da Madeira, com actividade nos domínios da 
Agricultura, Alimentação e Sustentabilidade, que procura desenvolver investigação fundamental ou aplicada na área 
da agrobiodiversidade, e particular dos Recursos Genéticos para a Agricultura e Alimentação.  
 
O objectivo geal  é o de promover o conhecimento sobre a agrobiodiversidade, a inventariação, conservação e 
avaliação dos recursos genéticos, desenvolver tecnologias e promover a valorização dos recursos em prole da 
bioeconomia local. 
 
Principais indicadores 
•  Equipa de investigação interdisciplinar constituída por 21 elementos. 
•  Participação em 25 projectos de investigação com financiamento externo. 
•  Participação em 5 redes de investigação, nacionais, regionais e internacionais. 
 
Encontra-se em análise pela Reitoria a credidação da Uniddade como Centro de Investigação o que lhe permitirá 
integrar o Sistema Científico Regional (SRDITI), no âmbito da ARDITI.





Domínio: Biosustentabilidade. Recursos!

•  Infraestruturas e Equipamentos
O BG ISOPlexis possui ao seu dispor infraestruturas e equipamento de média capacidade 
tecnológica que lhe permite assegurar a execução do programa experimental das suas linhas de 
investigação, a participação em projectos de investigação e a prestação de serviços de 
consultadoria à comunidade. 
 
Estas infraestruturas incluem: 
1.  Banco de germoplasma (Gabinete de triagem, seleção e saneamento de germoplasma, e 

Câmaras de armazenamento e crescimento da colecção e armazenamento de germoplasma). 

2.  Campo de ensaio (utilizado na regeneração, multiplicação e fenotipagem dos recursos 
genéticos). 

3.  Laboratórios de investigação de: 
 Bioquímica e enzimologia; 
 Biologia Molecular e Biotecnologia; 
 Protecção e Maneio de Plantas; 
 Gabinete de Espectrofotometria. 







Infraestruturas: Laboratórios e Equipamentos



Domínio: Biosustentabilidade. Recursos!
•  Recursos humanos (bolseiros, contratações)



Os	Recursos	Humanos	que	compõem	actual	a	equipa	do	BG	
ISOPlexis	 tem	 sido	man;dos	maioritariamente	 com	 verbas	
próprias	 (geradas	 por	 projectos	 e	 consultadorias),	 sendo	
uma	 fonte	 de	 financiamento	 importante	 as	 verbas	 de	
programas	 de	 financiamento	 regionais	 ou	 projectos	 com	
financiamento	externo	(comunitário).	
	
O	 financiamento	 distribuído	 no	 âmbito	 da	 RIS3-RAM	
permi;u	o	financiamento	de:	
2	bolsas	de	doutoramento	(1	em	ambiente	empresarial);	
2	bolsas	de	iniciação	à	inves;gação	e	gestão	da	ciência,	com	
duração	de	18	meses.	
	
Os	 RH	 refelectem	 já	 as	 11	 posições	 que	 serão	 suportadas	
pela	operação	CASBio	(PO	Madeira	14-2º)	
	
*	previsão	que	decorre	da	meta	da	RIS3_RAM	de	fixar	700	
pessoas	envolvidas	em	I&D,	no	final	de	2020,	distribuídas	de	
forma	uniforme	10%	por	domínio	estratégico	e	20%	por	
área	de	aplicação.	

En#dade	I&D	 2012	 2017	 2020	 2020	
RIS3-RAM*	 		 		 		 70	
Doutorados	 		 		 		 16	
Tecnicos	I&D	 		 		 		 54	
UMa	 		 		 		 		
ISOPlexis	 14,00	 19,00	 30,00	 		
Doutorados	 5,00	 6,00	 11	 		
Doutorandos	 2,00	 4,00	 5	 		
Técnicos	Inv	 5,00	 6,00	 8	 		
Outros	Inv	 2,00	 3,00	 6	 		
IFCN	 		 		 		 		
JBM	 11,00	 9,00	 9	 		
doutorados	 1,00	 0,00	 nd	 		
Técnicos	I&D	 3,00	 2,00	 nd	 		
Outros	 7,00	 7,00	 nd	 		
PNM	 nd	 nd	 nd	 		
DFCN	 nd	 nd	 nd	 		
DRA	 		 		 		
Microlab	 7,00	 7,00	 7	 		
Doutorados	 0,00	 0,00	 nd	 		
Técnicos	I&D	 2,00	 2,00	 nd	 		
Outros	 5,00	 5,00	 nd	 		
DATE	 nd	 nd	 nd	 		
Total	 32,00	 35,00	 46,00	 		



Domínio: Biosustentabilidade. Recursos!
•  Fontes de financiamento
Evolução do Indicador de Intensidade do financiamento do I&D+T





Projecto	 Período	execução	 Tipo	projecto	
Financiamento	

Global	
Financiamento	

Captado	
Inves#mento	

UMa	
EuropeAid/128-500/C/ACT/TPS	 2011/16	 Europeu	 6000000,0	 208709,0	 208709,0	
SAFE-PGR	 2012/14	 Era-Net	 800000,0	 38371,4	 6771,4	
Bata#npan	 2012/14	 Co-promoção*	 283917,5	 146291,6	 48763,9	
BPMA	 2013/14	 Co-promoção*	 346746,55	 204651,0	 68217,0	
Projecto	número	13255498	 2013/15	 MBZSCF	 9288,6	 9288,6	 0,0	
Projecto	número	14255491	 2014/15	 MBZSCF	 9715,75	 9715,75	 0,0	
Life	Recover	Natura	 2013/17	 Life	 1344044	 24000	 24000,0	
GS14003	Millenium	Project	 2014/15	 Global	Trust	 81,028	 4915,9	 0,0	
GeDiPa	 2015/16	 ECPGR	 35000	 2500	 0,0	
EU	project	663292,	Blue	Iodine	 2015	 SME,	Horizon	2020*	 71600	 5000	 0,0	

Projecto	733552,	Blue	Iodine	 2016/18	 SME,	Horizon	2020*	 1044521,9	 120000	 0,0	
PTDC/AGRFOR/3427/2014	 2016/18	 FCT	 200000,0	 12840,0	 0,0	
MACBIOBLUE_MAC.1.1b086	 2017/19	 Espaço	MAC	 104095,4	 88481,1	 15614,3	
DemoBlue	Algae	 2016/18	 Co-promoção*	 755329,0	 261527,2	 104962,7	
CASBio	 2017/20	 PO	Madeira14-20	 996060,0	 846651,0	 149409,0	
FSE/	outros	financiamentos	 2001/15	 Subsídio	 96031,4	 96031,4	 0,0	
ARDITI/	outros	financiamentos	 2013/15	 Bolsas	 34620,0	 34620,0	 0,0	
Grande	total		 		 		 12131051,2	 2113594,0	 626447,3	
*	Co-promoção	Empresa-Universidade	



Domínio: Biosustentabilidade. Recursos!
•  Fontes de financiamento
CASBio: avaliação e monitorização da Agrobiodiversidade e Sustentabilidade dos Agrossistemas 
nos novos cenários climáticos. refª. M1420-01-0145-FEDER-000011.

•  1ª Linha de ação: Avaliação e monitorização da agrobiodiversidade
•  Projeto: Agrossistemas.
•  Designação: “Avaliação e monitorização dos agrossistemas e das condições ambientais, com a 

determinação do seu estado e resiliência.”
•  Financiamento solicitado: 306.828,24 €

•  2ª Linha de ação: Adaptação de espécies e culturas agrícolas aos novos cenários climáticos
•  Projeto: Culturas Indicadoras.
•  Designação: “Avaliação e caracterização do comportamento das culturas indicadoras em relação aos 

fatores de stress abiótico associados às alterações climáticas.”
•  Financiamento solicitado: 417.401,86 €

•  3ª Linha de ação: Avaliação, desenvolvimento tecnológico e valorização dos biorecursos
•  Projeto: Bioeconova
•  Designação: “Avaliação dos biorecursos e desenvolvimento de tecnologia, a fim de promover a 

sustentabilidade, segurança alimentar e mitigar o impacto das alterações globais”
•  Financiamento Solicitado: 271.829,91 €







Domínio: Biosustenabilidade. Recursos!
•  Parcerias estratégicas





Implementação!






Linha	de	
Investigação 1

Linha	de	
Investigação3

Linha	de	
Investigação 2

CASBio	

REGISTO	E	TRATAMENTO	DE	DADOS

PROMOÇÃO	E	DIVULGAÇÃO

TRANSFERÊNCIA	DE	CONHECIMENTOS	PARA	A	SOCIEDADE

Inventariação	e	monitorização	
inteligente	da	

agrobiodiversidade

PROJETO	1
Avaliação	e	monitorização	dos	
agrossistemas	e	das	condições	

ambientais,	com	a	
determinação	do	seu	estado	e	

resiliência

1.1	- Inventariação	 e	
caracterização	 dos	agrossistemas	
selecionados.
1.2	– Avaliação	e	monitorização	
das	áreas	da	rede.
1.3	- Uso	dos	resíduos	 (lamas)	da	
ETAR	do	Porto	 Santo	como	fonte	
de	matéria	orgânica.

1.4	- Avaliação	 do	potencial	dos	
Fungos	Micorrízicos	 Arbusculares	
(FMA)	na	restauração	 de	solos.

1.5.	Monitorização	 e	Identificação	
de	pragas	 com	impacto	na	
agricultura.

Adaptação	de	espécies	e	
culturas	agrícolas	aos	novos	

cenários	climáticos

PROJETO	2

Avaliação	e	caracterização	do	
comportamento	das	culturas	
indicadoras	aos	fatores	de	
stress	abiótico	associados	às	

alterações	climáticas

2.1	– Ensaios	 agronómicos	 com	
culturas	 indicadoras	 submetidas	 a	
stress	abiótico,	 em	condições	
controladas	 ou	não	controladas.

2.2	– Fenotipagem	(caracterização	
e	avaliação	bioquímica	 e	
nutricional)	 das	plantas	 das	
culturas	 indicadoras	 submetidas	 a	
condições	de	stress	abiótico.

2.3	– Genotipagem	(caracterização	
molecular)	das	plantas	 das	
culturas	 indicadoras	 submetidas	 a	
condições	de	stress	abiótico.

Avaliação	e	valorização	dos	
biorecursos	e	

desenvolvimento	tecnológico

PROJETO	3
Desenvolvimento	de	

tecnologias	e	produtos,	a	fim	
de	diversificar	a	bioeconomia,	

promover	a	segurança	
alimentar	e	mitigar	o	impacto	

das	alterações	globais

3.1	– Avaliação	da	utilização	 de	
técnicas	que	promovam	 a	
adaptação	 e	resistência	
(resiliência)	dos	agrossistemas	 e	a	
melhoria	do	potencial	produtivo	
do	solo.
3.2	– Seleção	e	pré-melhoramento	
dos	recursos	 genéticos	das	
culturas	 indicadoras,	 com	maior	
capacidade	 de	adaptação	 às	novas	
condições	climáticas.
3.3	– Avaliação	das	
potencialidades	 dos	biorecursos,	 e	
desenvolvimento	 de	novas	
aplicações.

GESTÃO	CIENTÍFICA	E	FINANCEIRA



Resultados!

•  Resultados já atingidos face aos objetivos e metas 
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Variedades Regionais registadas pelo BG ISOPlexis 
O BG ISOPlexis detém através da marca Germobanco Agrícola da Madeira as seguintes variedades 
regionais registadas nos Catálogos de Vareidades Vegetais. 
•  Milho, variedade “Santana” 
•  Milho, variedade “Da Terra”  
Despacho n.º 2630/2011 da DGADR, 7 de Fevereiro, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 
26, de Fevereiro 2011 
•  Feijão, variedade “Corno de Carneiro”  
•  Feijão, variedade “Boga” 
•  Feijão, variedade “Santaneiro”  
Registos nº213/10, 28 de Junho 2010 e nº2009/1115, 30 de Março de 2012. 
 
1 Patente já aprovada e em exploração pela Insular de Moinhos 
1 Pedido divisionário em curso 



Resultados!

•  Resultados esperados a curto e médio prazo
En;dade	

I&D	 Indicador	
2005/10	 2012/16	

2017/20	 total	
Madeira	 Ar;gos	ISI	 40*	 48**	 nd	 88	
ISOPlexis	 Ar;gos	ISI	 nd	 22	 24	 46	
		 Ar;gos	com	revisão	 nd	 3	 10	 13	
		 Monografias	 nd	 1	 1	 2	
		 Capítulos	 nd	 6	 2	 8	
		 Comunicações	internacionais	 nd	 1	 11	 12	
		 Palestras	e	workshops	 nd	 nd	 14	 14	
		 Simpósio	Internacional	 nd	 nd	 1	 1	

		 Desenvolvimentos	tecnológicos	e	produtos	 nd	 7	 3	 10	

		 Patentes	 0	 1	 1	 2	
		 Registo	variedades	 0	 6	 23	 29	



Barreiras!
•  Barreiras identificadas
No âmbito do domínio estratégico estão divulgadas as seguintes barreiras:
Necessidade de  desenvolver formas de articulação e coordenação da actividade entre o BG 
ISOPlexis e outras entidades e stakeholders.
Necessidade de desenvolver ativizar as parcerias em formação ou já existentes para aprofundar a  
internacionalização da actividade.
Prováveis dificuldades na atração e recrutamento de investigadores doutorados.


•  Soluções para ultrapassar as barreiras
Criar de uma estrutura de coordenação de caracter informal tipo “Observatório”.
Aumentar a interdisiciplinaridade da equipa.
Promover ligações ao sector económico.



