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ÁREA 1 Agroalimentação 
 
 

 

OBJECTIVOS DA ÁREA 
Promover e fortalecer a excelência da investigação na produção, tratamento e conservação de 
alimentos, para contribuir à solução de problemas de segurança alimentar (disponibilidade, 
distribuição e inocuidade), bem como aumentar o valor acrescentado dos produtos agro-
pecuários, da pesca e da aquicultura, em função da procura dos mercados. Do mesmo modo, 
procurar a transferência efectiva dos resultados da investigação às empresas públicas e privadas, 
apoiando deste modo a sustentabilidade e o aumento da qualidade de vida dos habitantes da 
região. 
 
 

TABELA RESUMO DAS LINHAS ABERTAS 

Linhas de investigação Acção disponibilizada 

 
1.1. Aquicultura de peixes 

Rede Temática / Acção de 
Coordenação de Projecto de 

Investigação 
 
1.2. Produção de proteína animal 

Rede Temática / Acção de 
Coordenação de Projecto de 

Investigação 
 
1.3. Processamento e qualidade dos alimentos 

Rede Temática / Acção de 
Coordenação de Projecto de 

Investigação 
 

1.4. Sistemas de produção vegetal com manejo 
integrado das pragas 

Rede Temática / Acção de 
Coordenação de Projecto de 

Investigação 
1.5. Sistemas de produção para áreas áridas, semi-
áridas e condições edafoclimáticas de recursos 
produtivos limitados 

 

Projecto de Investigação Consorciado
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DESCRIÇÃO DAS LINHAS DE INVESTIGAÇÃO 
Linha de 

investigação 

 

1.1. Aquicultura de peixes 
 

Objectivo geral Desenvolver alternativas tecnológicas viáveis para aproveitar o 
potencial produtivo que aquicultura oferece na Região. 

 
 
Objectivo específico 

Desenvolver e aplicar conhecimentos relacionados com as seguintes 
áreas de actividade: 

 Reprodução. 
 Cultivo larvar. 
 Nutrição. 
 Melhora de processos de cultivo. 
 Controlo patológico: profilaxia, tratamentos e vacinas. 

Acção 
disponibilizada 

Rede Temática / Acção de Coordenação de Projecto de Investigação 

 
 

Linha de 
investigação 

 

1.2. Produção de proteína animal 
 

Objectivo geral Gerar novas tecnologias de produção animal sustentáveis que 
contribuam para satisfazer as necessidades de proteína animal. 

 
 
 

Objectivo específico 

Desenvolver e aplicar conhecimentos relacionados com as seguintes 
áreas de actividade: 

 Sistemas de alimentação. 
 Manejo. 
 Reprodução. 
 Melhoramento genético. 
 Saúde animal. 

Acção 
disponibilizada 

Rede Temática / Acção de Coordenação de Projecto de Investigação 

 
 

Linha de 
investigação 

 

1.3. Processamento e qualidade dos alimentos 

 
Objectivo geral 

Gerar tecnologias e procedimentos para melhorar a inocuidade, 
traçabilidade e eficiência do processamento de alimentos, bem como 
desenvolver novos processos e produtos. 

 
Objectivo específico 

Melhorar sistemas, processos e produtos para garantir a qualidade, 
inocuidade e traçabilidade de modo a cumprir os standards nacionais e 
internacionais. 

Acção 
disponibilizada 

Rede Temática / Acção de Coordenação de Projecto de Investigação 
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Linha de 
investigação 

1.4. Sistemas de produção vegetal com  
manejo integrado das pragas 

 
Objectivo geral 

Gerar soluções efectivas para o combate integrado contra as pragas e 
doenças de diferentes cultivos, conjuntamente com a redução de 
impactos negativos no ambiente. 

 
 
 

Objectivo específico 

Desenvolver e aplicar conhecimentos relacionados com diferentes 
estratégias de manejo integrado de pragas como: 

• Controlos biológicos. 
• Novas práticas agronómicas. 
• Sementes modificadas geneticamente. 
• Uso racional de agentes de controlo. 

Acção 
disponibilizada 

Rede Temática / Acção de Coordenação de Projecto de Investigação 

 
 

Linha de 
investigação 

1.5. Sistemas de produção para áreas áridas, semi-áridas e 
condições edafoclimáticas com recursos produtivos limitados 

 

Objectivo geral Desenvolver sistemas produtivos viáveis e sustentáveis que permitam 
produzir alimentos de modo rentável em zonas áridas e semi-áridas. 

 

Objectivo específico Desenvolver novas tecnologias e soluções integrais para viabilizar a 
produção em condições de seca.  

Acção 
disponibilizada 

Projecto de Investigação Consorciado 
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ÁREA 2 Saúde 
 
 

 

OBJECTIVOS DA ÁREA 
 
Melhorar as condições gerais de saúde da população da Ibero-América potenciando a utilização e 
desenvolvimento de modernas tecnologias e inovações nos âmbitos relativos com as doenças 
infecciosas, saúde pública e epidemiologia, biotecnologia médica, doenças crónicas e 
degenerativas, e medicamentos, que solucionem múltiplas necessidades decorrentes da 
diversidade ambiental e do índice de desenvolvimento entre os diferentes países. 
 
 

TABELA RESUMO DAS LINHAS ABERTAS 

Linhas de investigação Acção disponibilizada 

 
2.1. Doenças bacterianas e micóticas 

Rede Temática / Acção de 
Coordenação de Projecto de 

Investigação 
 
2.2. Doenças parasitárias 

Rede Temática / Acção de 
Coordenação de Projecto de 

Investigação 
 
2.3. Doenças relacionadas com problemas 
nutricionais 

Rede Temática / Acção de 
Coordenação de Projecto de 

Investigação 
 

2.4. Doenças cardiovasculares e associadas ao 
ambiente e as suas complicações 

Rede Temática / Acção de 
Coordenação de Projecto de 

Investigação 
 
2.5. Medicamentos, produtos biológicos e 
biotecnologia 
 

 

Rede Temática / Acção de 
Coordenação de Projecto de 

Investigação 

 
2.6. Saúde pública e epidemiologia 

Rede Temática / Acção de 
Coordenação de Projecto de 

Investigação 
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DESCRIÇÃO DAS LINHAS DE INVESTIGAÇÃO 
Linha de 

investigação 

 

2.1. Doenças bacterianas e micóticas 

 

Objectivo geral Contribuir para o conhecimento das doenças de origem bacteriano e 
micótico na Região. 

 
 
 
 

Objectivos 
específicos 

 Identificação de marcadores de resistência microbiana. 
 Estudo dos mecanismos de patogénese. 
 Determinação de marcadores para estudos epidemiológicos. 
 Diagnóstico e controlo das doenças bacterianas e micóticas. 

Acção 
disponibilizada 

Rede Temática / Acção de Coordenação de Projecto de Investigação 

 
 

Linha de 
investigação 

 

2.2. Doenças parasitarias 

 

Objectivo geral Contribuir para o conhecimento das doenças de origem parasitário na 
Região. 

 
Objectivos 
específicos 

 Identificação de marcadores de resistência parasitária. 
 Estudo de mecanismos patogénicos. 
 Determinação de marcadores para estudos epidemiológicos. 
 Diagnóstico e controlo das doenças parasitárias. 

Acção 
disponibilizada 

Rede Temática / Acção de Coordenação de Projecto de Investigação 

 
 

Linha de 
investigação 

 

2.3. Doenças ligadas a problemas nutricionais 

 

Objectivo geral Contribuir para o conhecimento da patogenia, epidemiologia, 
diagnóstico e controlo das doenças associadas a problemas 
nutricionais. 

 
 
 

Objectivos 
específicos 

 Contribuir para o conhecimento da patogenia, epidemiologia, 
diagnóstico e controlo das doenças associadas a problemas da 
desnutrição. 

 Contribuir para o conhecimento da patogenia, epidemiologia, 
diagnóstico e controlo das doenças associadas a problemas da 
obesidade 

 Contribuir para o conhecimento da patogenia, epidemiologia, 
diagnóstico e controlo das doenças associadas a problemas da 
diabete tipo 2. 

Acção 
disponibilizada 

Rede Temática / Acção de Coordenação de Projecto de Investigação 
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Linha de 
investigação 

2.4. Doenças cardiovasculares e associadas ao ambiente  
e as suas complicações 

 
 
 
 

Objectivo geral 

Contribuir para o conhecimento da patogenia, epidemiologia, 
diagnóstico e controlo das doenças cardiovasculares e as relacionadas 
com a exposição a tóxicos e a condições ambientais adversas, incluídas 
as laborais. 

 
 
 

 
Objectivos 
específicos 

 Estudos epidemiológicos e clínicos sobre a hipertensão arterial. 
 Estudos epidemiológicos e clínicos sobre as cardiopatias 

isquémicas. 
 Estudos epidemiológicos e clínicos sobre danos cérebro-

vasculares. 
 Estudos epidemiológicos e clínicos sobre insuficiência cardíaca e 

cárdio-respiratória. 
 Estudo da fisiopatologia das doenças relacionadas com a 

altitude. 
 Estudo da fisiopatologia, diagnóstico e prevenção das 

intoxicações. 
 Avaliação das condições anormais de trabalho e o seu impacto 

na saúde das pessoas. 
Acção 

disponibilizada 
Rede Temática / Acção de Coordenação de Projecto de Investigação 

 
 

Linha de 
investigação 

 

2.5. Medicamentos, produtos biológicos e biotecnologia 

 

Objectivo geral Pesquisa, desenvolvimento e melhoramento de medicamentos, 
incluídas as vacinas e outros produtos biológicos relacionados com a 
saúde. 

 
 
 
 

Objectivos 
específicos 

 Desenho e avaliação de métodos para o diagnóstico de 
doenças. 

 Controlo de qualidade de agentes terapêuticos e ensaios 
diagnósticos. 

 Pesquisa, desenho e avaliação de anti-microbianos e anti-
parasitários. 

 Avaliação de produtos anti-tumorais e imunomoduladores. 
 Desenvolvimento de soros imunes e anticorpos com actividade 

terapêutica. 
 Capacitação em metodologias de ensaios clínicos. 

Acção 
disponibilizada 

Rede Temática / Acção de Coordenação de Projecto de Investigação 
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Linha de 
investigação 

 

2.6. Saúde pública e epidemiologia 

 

Objectivo geral Melhorar a qualidade de vida da população do ponto de vista da saúde 
pública. 

 
 
 

Objectivos 
específicos 

 Investigações relacionadas com a saúde reprodutiva e sexual 
das populações. 

 Pesquisa de indicadores de qualidade e eficiência na atenção 
hospitalar. 

 Estudos epidemiológicos, vigilância e controlo das doenças e 
pragas. 

 Investigação epidemiológica e sistemas de informação no 
cancro. 

Acção 
disponibilizada 

Rede Temática / Acção de Coordenação de Projecto de Investigação 
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ÁREA 3 Promoção do Desenvolvimento Industrial 
 
 

 

OBJECTIVOS DA ÁREA 
Promover a cooperação internacional entre os grupos de I+D+i da Ibero-América relacionados 
com o desenvolvimento industrial e transferir eficazmente os conhecimentos e tecnologias 
desenvolvidos nos diferentes programas, bem como detectar procuras empresariais de 
tecnologias associadas a recursos autóctones incluindo o património industrial, residencial e 
monumental existentes.  
 
Este objectivo é complementado com a necessidade de identificar e desenvolver 
empreendimentos que possuam um impacto socioeconómico elevado, uma alta factibilidade e 
oportunidade, e um baixo impacto ambiental, para além de contribuir a uma aproximação e 
desenvolvimento de projectos em comum entre científicos, tecnólogos e empresários. 
 
 

TABELA RESUMO DAS LINHAS ABERTAS 

Linhas de investigação Acção disponibilizada 

 
3.1. Aproveitamento de recursos minerais 

Rede Temática / Acção de 
Coordenação de Projecto de 

Investigação 
 

3.2. Aproveitamento de recursos vegetais e animais Rede Temática / Acção de 
Coordenação de Projecto de 

Investigação 
 
3.3. Manutenção de equipamentos e estruturas 

Rede Temática / Acção de 
Coordenação de Projecto de 

Investigação 
 
3.4. Melhora e controlo automático de processos 

Rede Temática / Acção de 
Coordenação de Projecto de 

Investigação 
 
3.5. Energias alternativas e renováveis 

Rede Temática / Acção de 
Coordenação de Projecto de 

Investigação 
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DESCRIÇÃO DAS LINHAS DE INVESTIGAÇÃO 
Linha de 

investigação 

 

3.1. Aproveitamento de recursos minerais 

 

Objectivo geral Promover a competitividades dos minerais metálicos e não metálicos 
ibero-americanos no cenário internacional. 

 
 

Objectivos 
específicos 

 Aproveitamento dos minerais ibero-americanos na sua 
totalidade, quer no produto principal como nos subprodutos. 

 Promoção de tecnologias limpas para a gestão ambiental  
sustentável. 

 Promoção de tecnologias limpas específicas da pequena minaria 
e minaria artesanal para a criação de empregos e a redução da 
pobreza. 

Acção 
disponibilizada 

Rede Temática / Acção de Coordenação de Projecto de Investigação  

 
 

Linha de 
investigação 

 

3.2. Aproveitamento de recursos vegetais e animais 

 
 

Objectivo geral 

Obtenção de produtos de alto valor acrescentado obtidos a partir de 
vegetais e animais (aproveitamento com fins industriais da flora e da 
fauna autóctones da região; todo o tipo de vegetais cultivados ou 
silvestres, parte dos mesmos - como folhas, caules e frutos - bem como 
os seus resíduos que da recolha quer da sua exploração industrial. 
Envolve também os produtos de origem animal). 

 
 

 

Objectivos 
específicos 

 Obtenção de produtos de alto valor acrescentado obtidos a partir 
de vegetais e animais preferentemente substitutos dos sintéticos 
com alta procura, questionados por motivos ambientais e/ou 
sanitários. 

 Promoção das empresas médias e pequenas com 
desenvolvimento de mão-de-obra qualificada para a criação de 
empregos e  redução da pobreza. 

Acção 
disponibilizada 

Rede Temática / Acção de Coordenação de Projecto de Investigação 
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Linha de 
investigação 

 

3.3. Manutenção de equipamentos e estruturas 

 
 

 
Objectivo geral 

Desenvolvimento de sistemas de gestão avançada baseados no ciclo 
de vida de equipamentos, instalações, estruturas e património 
construído, válidos para indústrias e autoridades públicas, com o fim de 
optimizar os recursos humanos e materiais investidos (a linha pretende 
abordar as tecnologias avançadas de manutenção necessárias para 
optimizar os investimentos realizados em equipamentos e estruturas, 
incluindo o parque construído industrial, residencial, monumental e de 
infra-estruturas). 

 
 
 

 
 

Objectivos 
específicos 

 Modelagem preditiva do comportamento e envelhecimento de 
materiais, equipamentos e estruturas. 

 Metodologias e técnicas de inspecção que permitam um 
diagnóstico e uma avaliação correcta dos sistemas, estruturas e 
equipamentos existentes. 

 Definição mais adequada, para cada caso particular, dos 
estados limite permitidos de danos, aplicando técnicas de 
análise de riscos. 

 Conhecimento das alternativas de reparação, actualização e 
intervenção para minimizar os custos de manutenção futuros. 

 Aplicação de técnicas de análise do ciclo de vida que optimizam 
os custos face às prestações técnicas. 

Acção 
disponibilizada 

Rede Temática / Acção de Coordenação de Projecto de Investigação 

 
 

Linha de 
investigação 

 

3.4. Melhora e controlo automático de processos 

 
Objectivo geral 

Optimização e controlo avançado que implique uma maior eficiência nos 
aspectos técnicos, energéticos e ambientais, e que garanta uma 
consistência de qualidade. 

 
 

Objectivos 
específicos 

 Aplicação de sistemas de sensorização e computação avançada 
a processos de fabricação maduros ou não. 

 Algoritmos de controlo que permitam uma condução óptima 
garantindo a estabilidade, fiabilidade e segurança do pessoal 
envolvido. 

Acção 
disponibilizada 

Rede Temática / Acção de Coordenação de Projecto de Investigação 
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Linha de 
investigação 

 
 

3.5. Energias alternativas e renováveis  

Objectivo geral Desenho de equipamentos e melhora de processos de geração (eólica, 
geotérmica, solar, biomassa - sólidos, líquidos e gasosos - mareomotriz 
e micro-turbinas hidráulicas). 

 
Objectivos 
específicos 

 Desenho e melhora dos processos de consumo da energia 
promovendo o uso racional da mesma. 

 Melhora dos processos e usos da energia que reduzam a 
contaminação ambiental. 

Acção 
disponibilizada 

Rede Temática / Acção de Coordenação de Projecto de Investigação 
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ÁREA 4 Desenvolvimento Sustentável, mudança global e 
ecossistemas 

 
 

 

OBJECTIVOS DA ÁREA 
Promover o desenvolvimento científico, tecnológico e social e a inovação, com o fim de minimizar 
o impacto ambiental e os ecossistemas durante os processos de produção e consumo de bens e 
serviços, garantindo a conservação dos recursos naturais. Além disso, será promovida a 
investigação em biodiversidade, ambiente, mudança global e recursos energéticos limpos, de 
forma a atender as necessidades do presente sem comprometer a capacidade das gerações 
futuras da Ibero-América.  
Para conseguir estes objectivos é necessário desenvolver e aplicar estratégias focadas para a 
utilização responsável dos recursos naturais nos níveis regionais e locais.  
Estas actividades são essenciais para promover a competitividade do sector produtivo no quadro 
das estratégias de desenvolvimento sustentável das actividades económicas. 
 
 

TABELA RESUMO DAS LINHAS ABERTAS 

Linhas de investigação Acção disponibilizada 

4.1. Gestão e conservação de recursos hídricos Rede Temática 
 

4.2. Conservação, gestão e uso sustentável da 
biodiversidade e desenvolvimento de populações 
locais 

Rede Temática / Acção de 
Coordenação de Projecto de 

Investigação 

4.3. Estudos tendentes à diminuição de emissões 
contaminantes na atmosfera, os sistemas hídricos e 
o solo 

 

Acção de Coordenação de Projecto 
de Investigação 

 

4.4. Avaliação integrada da mudança global e do seu 
impacto no funcionamento dos ecossistemas 

 

Acção de Coordenação de Projecto 
de Investigação 

 

4.5. Estudos para a prevenção de desastres naturais 
e redução dos danos decorrentes 

Rede Temática / Acção de 
Coordenação de Projecto de 

Investigação 
4.6. Aproximação pluridisciplinar para o 
desenvolvimento rural no quadro da conservação e 
uso sustentável dos recursos naturais 

 

Projecto de Investigação Consorciado
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DESCRIÇÃO DAS LINHAS DE INVESTIGAÇÃO 
Linha de 

investigação 

 

4.1 - Gestão e conservação de recursos hídricos 

 

Objectivo geral Propor alternativas tecnológicas para a gestão, utilização, 
aproveitamento e conservação dos recursos hídricos. 

 

Objectivo específico Identificar, recompilar e divulgar experiências e boas práticas aplicadas 
à gestão, conservação e uso óptimo dos recursos hídricos. 

Acção 
disponibilizada 

Rede Temática 

 
 

Linha de 
investigação 

4.2. Conservação, gestão e uso sustentável da biodiversidade  
e desenvolvimento de populações locais 

 
Objectivo geral 

Contribuir ao desenvolvimento socioeconómico das comunidades 
através do uso eficiente dos recursos naturais no quadro de programas 
de conservação da biodiversidade e do turismo ecológico. 

 
Objectivo específico 

Estabelecer as bases do conhecimento para o uso e conservação da 
biodiversidade e a sua aplicação como ferramenta para a elaboração de 
programas de desenvolvimento rural e promoção do turismo ecológico. 

Acção 
disponibilizada 

Rede Temática / Acção de Coordenação de Projecto de Investigação 

 
 

Linha de 
investigação 

4.3. Estudos tendentes à diminuição de emissões contaminantes 
na atmosfera, nos sistemas hídricos e no solo 

 

Objectivo geral Identificar a existência dos principais contaminantes ambientais na 
atmosfera, água e solo, e os seus efeitos no ambiente.  

 
 

Objectivos 
específicos 

 Diagnóstico de contaminações ambientais e os seus efeitos nos 
ecossistemas e na saúde humana. 

 Desenho de protocolos para a diminuição de efluentes sólidos, 
líquidos e gasosos que contaminam os recursos naturais e 
deterioram as áreas urbanas e rurais. 

Acção 
disponibilizada 

Acção de Coordenação de Projecto de Investigação 
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Linha de 
investigação 

4.4 - Avaliação integrada da mudança global e do seu impacto no 
funcionamento dos ecossistemas 

 
 

Objectivo geral 

Monitorização e avaliação dos efeitos da mudança global e propor 
medidas de adaptações e orientações científicas e tecnológicas para a 
implementação do mecanismo de desenvolvimento limpo e do protocolo 
de Quioto na Ibero-América. 

 
 

Objectivos 
específicos 

 Acompanhamento de longo prazo das variáveis ambientais e 
funções dos ecossistemas para avaliar a vulnerabilidade e 
adaptação da mudança global e elaboração de cenários futuros. 

 Desenvolvimento de metodologias para implementar e 
quantificar o sequestro de carbono. 

 Desenvolvimento de sistemas de alerta e indicadores de 
degradação dos ecossistemas e restauração ecológica. 

Acção 
disponibilizada 

Acção de Coordenação de Projecto de Investigação 

 
 

Linha de 
investigação 

4.5 Estudos para a prevenção de desastres naturais 
e redução de danos decorrentes 

 
Objectivo geral 

Gerar informação científica relevante para prevenir e reduzir os 
impactos negativos dos desastres naturais, incluindo os associados à 
mudança climática. 

 
 

Objectivos 
específicos 

 

 Melhorar os conhecimentos sobre os desastres naturais 
utilizando os instrumentos de teledetecção modernos. 

 Desenvolver as metodologias para predizer os desastres 
naturais. 

 Aplicar as metodologias de prevenção para reduzir os impactos 
negativos dos desastres naturais. 

Acção 
disponibilizada 

Rede Temática / Acção de Coordenação de Projecto de Investigação 
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Linha de 
investigação 

4.6. Aproximação pluridisciplinar para o desenvolvimento rural no 
quadro da conservação e uso sustentável dos recursos naturais 

 

Objectivo geral Promover o desenvolvimento social e económico sustentável das 
populações rurais. 

 
 
 

Objectivos 
específicos 

 

 Identificar o potencial dos recursos naturais vivos locais e do seu 
aproveitamento económico sustentável. 

 Proporcionar ferramentas inovadoras para melhorar as 
condições de vida da população rural, através da gestão 
sustentável dos seus recursos naturais vivos: ecoturismo, novos 
sistemas de produção agrícola sustentável; produção agrícola 
utilizando espécies autóctones; melhora de sistemas 
agroflorestais utilizando espécies e variedades autóctones. 

Acção 
disponibilizada 

Projecto de Investigação Consorciado 

 
NOTA: Esta proposta de Projecto de Investigação Consorciado integra investigação das áreas 
de Desenvolvimento Sustentável, Mudança Global e Ecossistemas, Agroalimentação, e Ciência 
e Sociedade. 
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Convocatória de Acções CYTED 2006 
(Linhas de investigação abertas) 

 

ÁREA 5 Tecnologias da Informação e das Comunicações 
 
 

 

OBJECTIVOS DA ÁREA 
Reduzir a brecha digital existente entre os diferentes países da Ibero-América para melhorar o 
nível de formação e capacitação; identificar nichos de mercado associados a sectores 
económicos estratégicos para a Região, baseada nas infra-estruturas nacionais de cada um dos 
países signatários; garantir uma transferência de tecnologia basicamente para as PME's; realizar 
esforços para as actividades nas que exista ou esteja prevista uma forte dependência 
tecnológica, exista ou possa vir a ser criada uma infra-estrutura empresarial capaz de assumir os 
desenvolvimentos alcançados, e que os resultados possam ser transferidos para outros países. 
 
 

TABELA RESUMO DAS LINHAS ABERTAS 

Linhas de investigação Acção disponibilizada 

5.1. Plataformas para implantar e desenvolver 
aplicações abertas em Rede 

Acção de Coordenação de Projecto 
de Investigação 

 

5.2. Fomento do desenvolvimento de aplicações 
baseadas na utilização da infra-estrutura existente.  

Rede Temática / Acção de 
Coordenação de Projecto de 

Investigação 
5.3. Desenvolvimento de hardware e sistemas para a 
gestão de recursos ambientais (Linha inter-área com a 
área de Desenvolvimento Sustentável, Mudança Global e 
Ecossistemas). 

 
Acção de Coordenação de Projecto 

de Investigação 

5.4. Redes de comunicações digitais convergentes  

Rede Temática 
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Convocatória de Acções CYTED 2006 
(Linhas de investigação abertas) 

 
 

DESCRIÇÃO DAS LINHAS DE INVESTIGAÇÃO 
Linha de 

investigação 
5.1. Plataformas  para implantar e desenvolver  

aplicações abertas em Rede 
 

 
 

Objectivo geral 

Propiciar, avaliar, analisar e consolidar ambientes de desenvolvimento e 
produção de aplicações abertas nalgumas das seguintes áreas: 

 Teleformação. 
 Comércio Electrónico. 
 Gestão empresarial com ênfase nas PME's. 
 Governo electrónico, especialmente na administração local. 
 Trabalho à distância. 
 Serviços ao cidadão (saúde, transporte, etc.). 

 
 
 
 

 
 

Objectivos 
específicos 

 Identificar aplicações simples, quer economicamente acessíveis, 
quer sustentáveis para grupos amplos de utilizadores. 

 Brindar suporte em rede para lograr continuidade e segurança 
na operação das aplicações instaladas. 

 Oferecer capacitação contínua nas aplicações instaladas e na 
possível melhora das mesmas. 

 Desenvolver critérios de avaliação, homologação e controlo de 
qualidade das aplicações, estabelecendo e/ou utilizando  
standards internacionais. 

 Gerar mecanismos que permitam a certificação no que se refere 
ao uso correcto das aplicações e dos novos agentes. 

 Promover junto dos fornecedores de equipamentos a integração 
de aplicações abertas nos seus produtos. 

Acção 
disponibilizada 

Acção de Coordenação de Projecto de Investigação 

 
 

Linha de 
investigação 

5.2. Fomento do desenvolvimento de aplicações baseadas na 
utilização da infra-estrutura existente. 

 
 

Objectivo geral 

Fomentar o uso das TIC's na optimização da operação da infra-estrutura 
na Ibero-América (transporte, energia, água, resíduos, logística) e 
brindar suporte tecnológico para as actividades próprias dos diferentes 
sectores que contribuam para a melhora dos serviços das regiões, 
cidades e populações. 

 
 

 
Objectivos 
específicos 

 Coordenar as actividades relacionadas com o transporte de 
cargas e pessoas, incluindo sistemas de supervisão, controlo e 
logística. 

 Administrar a logística dos recursos materiais atribuídos. 
 Supervisionar e controlar o uso eficiente de redes de distribuição 

nas diferentes formas de energias disponíveis. 
 Optimizar a administração das redes encarregadas da 

evacuação de resíduos das populações e das cidades. 
 Optimização do manejo, distribuição e tratamento da água. 
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Convocatória de Acções CYTED 2006 
(Linhas de investigação abertas) 

Acção 
disponibilizada 

Rede Temática / Acção de Coordenação de Projecto de Investigação 

 
 

Linha de 
investigação 

5.3. Desenvolvimento de hardware e sistemas para a gestão 
de recursos ambientais 

 
Objectivo geral 

Promover o desenvolvimento de equipamentos e sistemas electrónicos 
de gestão, prevenção, monitorização, medição e certificação de 
recursos ambientais. 

 
 
 
 

Objectivos 
específicos 

Contribuir para o desenvolvimento de equipamentos, processos e 
sistemas nas áreas de: 

 Sensores e redes de sensores inteligentes. 
 Gestão do risco e situações de emergência. 
 Redução de contaminantes. 
 Monitorização da biodiversidade e dos ecossistemas. 
 Eficiência energética. 
 Sistemas para o manejo e gestão de imagens via satélite. 

Acção 
disponibilizada 

Acção de Coordenação de Projecto de Investigação 

 
 

Linha de 
investigação 

 

5.4. Redes de comunicações digitais convergentes 

 
Objectivo geral 

Fomentar a conectividade através do desenvolvimento de redes de 
comunicações sem fios abertas e suportadas por plataformas de acesso 
baseadas em standards.  

 
 
 
 

 
Objectivos 
específicos 

 Aprofundar e adicionar conhecimento que permita a definição, 
avaliação e selecção de: 
- tecnologias mais adequadas para os diferentes tipos de 

perfis de densidade urbana e de geografia, nomeadamente 
no que se refere ao uso alternativo de redes de cabo e 
satélite. 

- infra-estruturas abertas com capacidade para serem 
exploradas por múltiplos operadores privados, públicos ou 
mistos. 

 Promover o uso de standards adequados para uma maior 
massificação de equipamentos do utilizador final com um custo 
inferior (vídeo, dados, VoIP, iTV, WiFi, Wimax, FWA, etc.) 
contribuindo ao desenvolvimento de tecnologias e modelos de 
implantação eficazes para reduzir a “brecha digital”, potenciando 
o acesso generalizado às oportunidades de desenvolvimento 
socioeconómico resultante do auge da “sociedade da 
informação”. 

Acção 
disponibilizada 

Rede Temática 

 
 
Programa CYTED  20 



 
 

Convocatória de Acções CYTED 2006 
(Linhas de investigação abertas) 
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Convocatória de Acções CYTED 2006 
(Linhas de investigação abertas) 

 

ÁREA 6 Ciência e Sociedade 
 
 

 

OBJECTIVOS DA ÁREA 
Destacar a disponibilidade e utilidade de ferramentas cientificamente validadas para a avaliação 
do impacto do desenvolvimento científico-tecnológico e da inovação nas comunidades, e que 
possibilitem programar e avaliar uma utilização óptima das tecnologias e inovações para melhorar 
a qualidade de vida. Do mesmo modo, contribuir para o estabelecimento de relações mais 
estreitas e harmoniosas entre a ciência e a sociedade na Ibero-América, visando o entendimento 
do rol da ciência e da tecnologia no desenvolvimento, e participação da sociedade na utilização 
responsável das ferramentas e processos que o progresso científico e tecnológico oferece. 
 
 

TABELA RESUMO DAS LINHAS ABERTAS 

Linhas de investigação Acção disponibilizada 

6.1. Sensibilização social e política para as 
mudanças decorrentes das novas realidades em 
ciência e tecnologia (Linha inter-área com a área de 
Tecnologias da Informação e das Comunicações). 

 
Rede Temática / Acção de 

Coordenação de Projecto de 
Investigação 

6.2. Elaboração e avaliação de políticas públicas 
orientadas para o desenvolvimento económico-social 
e a competitividade 

 

Rede Temática / Acção de 
Coordenação de Projecto de 

Investigação 
6.3. Vinculação da ciência e da tecnologia com a 
geração de emprego 

 

Rede Temática / Acção de 
Coordenação de Projecto de 

Investigação 
6.4. Gestão eficaz e eficiente da propriedade 
intelectual 

 

Rede Temática / Acção de 
Coordenação de Projecto de 

Investigação 
6.5. Medição do impacto da popularização da ciência 
e da tecnologia na qualidade de vida na Ibero-
América 

Rede Temática / Acção de 
Coordenação de Projecto de 

Investigação 
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Convocatória de Acções CYTED 2006 
(Linhas de investigação abertas) 

 
 

DESCRIÇÃO DAS LINHAS DE INVESTIGAÇÃO 
Linha de 

investigação 
6.1. Sensibilização social e política para as mudanças decorrentes 

das novas realidades em ciência e tecnologia 
 
 
 
 

Objectivo geral 

 Fomentar e facilitar a comunicação entre investigadores nos 
domínios da nanociência e da nanotecnologia, biotecnologia 
e ciências da vida, informática e ciências do conhecimento 
com  vistas ao desenvolvimento de projectos conjuntos. 

 Analisar o impacto potencial da nanotecnologia e das novas 
tecnologias decorrentes da integração do conhecimento 
(tecnologias convergentes) de acordo com os diversos 
cenários que correspondem às diferentes realidades da 
Ibero-América. 

 Fomentar a sensibilização política e social, bem como a 
entrada em funcionamento das actividades formativas 
adequadas para preparar a sociedade ibero-americana para 
a mudança de paradigma que significa a irrupção das 
tecnologias convergentes. 

 
 
 
 

 
Objectivos 
específicos 

 Criar um fórum de discussão permanente que inclua 
investigadores especializados nas tecnologias envolvidas e 
em metodologias de análise de impacto, bem como agentes 
políticos e sociais relevantes. 

 Delimitar as capacidades e fraquezas por zona geográfica, 
por tecnologia e por área de aplicação para a obtenção de 
um mapa global da Região relativamente às novas 
tecnologias. 

 Estudar as possibilidades de utilização e o impacto destas 
tecnologias nos sectores económicos considerados 
prioritários da Região. 

 Criar e manter um site público para a divulgação e educação 
nestes temas. 

 Elaborar outros produtos de divulgação e de formação. 
Acção 

disponibilizada 
Rede Temática / Acção de Coordenação de Projecto de Investigação 

 
 

Linha de 
investigação 

6.2. Elaboração e avaliação de políticas públicas orientadas ao 
desenvolvimento económico-social e a competitividade 

 

Objectivo geral Obter ferramentas que facilitem a elaboração e avaliação de políticas 
públicas orientadas ao desenvolvimento integral. 

Objectivos 
específicos 

 Recompilação das melhores práticas e modelos existentes. 
 Definição de metodologias e indicadores adequados. 

Acção 
disponibilizada 

Rede Temática / Acção de Coordenação de Projecto de Investigação 
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Convocatória de Acções CYTED 2006 
(Linhas de investigação abertas) 

 
 
 
 

Linha de 
investigação 

6.3. Vinculação da ciência e da tecnologia 
com a geração de emprego 

 
Objectivo geral 

Identificar as melhores experiências na geração de emprego como 
consequência do avanço científico e tecnológico, e tratar da articulação 
para a sua aplicação. 

 
Objectivos 
específicos 

 Criar uma base de dados com as melhores experiências 
existentes e contrastadas. 

 Sistematizar as melhores experiências. 
 Desenhar ferramentas úteis para a geração de emprego. 

Acção 
disponibilizada 

Rede Temática / Acção de Coordenação de Projecto de Investigação 

 
Linha de 

investigação 

 

6.4. Gestão eficaz e eficiente da propriedade intelectual 

Objectivo geral Melhorar a gestão da propriedade intelectual na Ibero-América. 
 

 
Objectivos 
específicos 

 Contrastar as experiências disponíveis dentro e fora da Ibero-
América. 

 Propor modelos de gestão da propriedade intelectual adequados 
a Ibero-América. 

 Formar gestores na propriedade intelectual. 
 Sensibilizar a sociedade relativamente aos direitos da 

propriedade intelectual.  
Acção 

disponibilizada 
Rede Temática / Acção de Coordenação de Projecto de Investigação 

 
 

Linha de 
investigação 

6.5. Medição do impacto da popularização da ciência e a tecnologia 
na qualidade de vida na Ibero-América 

 
 

Objectivo geral 

Conhecer as mudanças produzidas nas zonas geográficas definidas da 
Ibero-América como consequência da popularização de actividades em 
ciência e tecnologia concretas, e propor modelos de avaliação e gestão 
que melhorem a qualidade de vida mediante actividades de 
popularização. 

 
 

Objectivos 
específicos 

 Elaborar documentos de diagnóstico.  
 Elaborar um modelo e definir variáveis, critérios e indicadores de 

medição de impacto. 
 Produzir propostas de acções para melhorar a qualidade de vida 

através da popularização da ciência. 
Acção 

disponibilizada 
Rede Temática / Acção de Coordenação de Projectos de Investigação. 

 

 
 
Programa CYTED  24 


	Agroalimentação
	 
	DESCRIÇÃO DAS LINHAS DE INVESTIGAÇÃO
	1.1. Aquicultura de peixes
	Objectivo específico
	Acção disponibilizada


	Saúde
	Linhas de investigação
	 
	DESCRIÇÃO DAS LINHAS DE INVESTIGAÇÃO
	Objectivo geral



	Promoção do Desenvolvimento Industrial
	 
	DESCRIÇÃO DAS LINHAS DE INVESTIGAÇÃO
	Objectivo geral


	Desenvolvimento Sustentável, mudança global e ecossistemas
	 
	DESCRIÇÃO DAS LINHAS DE INVESTIGAÇÃO


	Tecnologias da Informação e das Comunicações
	 
	DESCRIÇÃO DAS LINHAS DE INVESTIGAÇÃO


	Ciência e Sociedade
	Acção disponibilizada
	 
	DESCRIÇÃO DAS LINHAS DE INVESTIGAÇÃO
	Objectivos específicos




