
Valorização Integral dos Recursos Marinhos: Potencial, Inovação Tecnológica 
e novas aplicações
Integral Valuation of Marine Resources: Potential, Technological Innovation and new applications

O projeto visa desenvolver soluções tecnológicas inovadoras que potenciem a valorização e o uso eficiente dos recursos 
marinhos através da integração das cadeias de valor, numa lógica de economia circular, articulando: aquacultura, indústria 
alimentar, biomédica, farmacêutica e cosmética. O ValorMar tem como objetivo geral a valorização de recursos marinhos, 
através da investigação, desenvolvimento e demonstração de novos produtos e da melhoria de processos produtivos, 
propondo soluções inovadoras para a criação de novos produtos alimentares saudáveis, com recurso a tecnologias inovadoras, 
sustentáveis e eficientes. O projeto, financiado no âmbito dos Programas Mobilizadores do Portugal 2020 (SI&IDT), conta 
com a participação de 18 empresas e 13 entidades do sistema de I&D.

The project aims to develop innovative technological solutions that enhance the valorization and efficient use of marine resources through 
the integration of value chains, in a circular economy logic, articulating: aquaculture, food industry, biomedical, pharmaceutical and cosmetic. 
ValorMar has as a general objective the valorisation of marine resources, through research, development and demonstration of new products 
and the improvement of production processes, proposing innovative solutions for the creation of new healthy food products, using innovative, 
sustainable and efficient technologies. The project, funded under the Portugal 2020 Mobilising Programmes (SI&IDT), has the participation of 
18 companies and 13 entities from the R&D system
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