Domíniios Priorittários da EEstratégia
a Nacional de I&I paara uma
Especiallização Intteligente

Domíínio Prioritário
o
Agro‐‐alimentar

Água e Ambiente

Autom
móvel, aeronááutica e espaçço

Econo
omia do Mar

Principaais Áreas de Atuação
A
Alimenttos saudáveis e sustentáveiis
Alimenttos seguros e conservação de Alimentos
Biodive rsidade
Engenh aria alimentar e tecnologia
as avançadas
Tratameento e reutilizzação de resíd
duos
Utilizaçãão sustentáve
el do espaço
Avaliaçãão, monitorizaação e proteção de Ecossisttemas
Gestão e utilização eficiente de recursos hídricoos
Reduçãoo, gestão, trattamento e valorização de rresíduos
Uso eficciente dos solos e ordenam
mento
Automóóvel verde
Indústriia de componentes
Tecnoloogias avançadas aplicadas ao
a Automóvel
TIC apliccadas ao Auto
omóvel, aeroe
espacial e espaaço
Alimenttos Seguros
Alteraçõões climáticass
Auto‐esstradas do maar, mobilidade
e, portos e loggística
Biodive rsidade e susttentabilidade de espécies
Biotecnnologia Marítim
ma
Combatte a organismos patogénico
os e doenças
Cultura e desporto asssociados ao Mar
M
Desenvoolvimento teccnológico da pesca
p
Energia azul
Explora ção eficiente de recursos
Mapeam
mento e monitorização de recursos maríítimos
Proteçãão da costa
Tecnoloogias avançadas aplicadas ao
a Mar
TIC apliccadas ao Mar
Transpoortes marítimo
os inteligentes
Turismoo e lazer assocciados ao Marr
Uso susstentável dos recursos alimentares marinnhos
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Domíínio Prioritário
o
Energgia

Floressta

Habitat

Indússtrias culturaiss e criativas

Principaais Áreas de Atuação
A
Cidadess Inteligentes
Eficiênccia energética de edifícios
Eficiênccia energética e utilização fiinal de energiia
Energia s Renováveis
Novas ffontes de enerrgia
Otimizaação do transp
porte e armazenamento dee energia
TIC e Reedes Energéticcas Inteligente
es
Transpoortes eficiente
es
Melhoraamento de esspécies e prevvenção e trataamento de pra
agas
Monito rização e Avaliação ambien
ntal
Prevençção e deteção
o de Incêndioss
Produçãão de energia (biomassa, ..)
Produçãão sustentáve
el de matérias‐primas e matteriais derivad
dos da
florestaa
Reutilizaação de resíduos
Tecnoloogias eficiente
es de exploraçção dos recurssos florestais
Uso do solo e da água
Construução
Cortiça e madeira
Cutelariia e produtos metálicos
Domóti ca
Mobiliá rio
Novos m
materiais/Matteriais avançados
Novos m
métodos de produção suste
entável e eficiiente
Papel
Texteis‐‐lar
Tintas e revestimento
os
Arquite tura e design
Conteúddos culturais e criativos (música, cinemaa, rádio e TV, livros,
artes peerformativas e artes visuaiss)
Indústriias culturais e criativas apliccadas ao Turissmo
Moda (ee.g. vestuário, calçado, têxtteis técnicos, joalharia, peles
cortiça, …)
TIC apliccadas às Indústrias Criativa
as (conteúdos digitais, softw
ware
educaciional, jogos,…)
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Domíínio Prioritário
o
Materiais e Matériias‐primas

Saúdee

Tecno
ologias de Pro
odução e
indústria de Processso

Tecno
ologias de Pro
odução e
Indússtria de Produ
uto

TIC

Principaais Áreas de Atuação
A
Aplicaçãão de Tecnolo
ogias avançadas a matériass‐primas e ma
ateriais
Produçãão sustentáve
el de matérias‐primas e matteriais derivad
dos da
florestaa
Tecnoloogias inovadorras para recurrsos minerais
Uso eficciente, seguro
o e sustentáve
el de recursos
Biotecnnologia e saúde
Doença s (e.g. neurodegenerativass, autoimuness, reumatico,
ulares, cancro
o,…)
diabetees, cardiovascu
Envelheecimento e Vid
da Ativa
Investiggação translaccional
Outras ttecnologias médicas
m
Saúde e Bem‐estar (aalimentação, turismo
t
e des porto)
Tecnoloogias avançadas aplicadas à Saúde
TIC apliccadas à Saúde
e
Biotecnnologia Industrial
Indústriia Farmacêutica
Processsos produtivoss mais verdes e eficientes
Químicaa verde
Reduçãoo e reutilizaçãão de resíduoss
TIC apliccadas ao proccesso produtivvo
Desenvoolvimento e eficiência
e
de Sistemas de Prrodução
Processsos produtivoss mais verdes e eficientes
Produtoos inovadores e de alto valo
or acrescentaddo
TIC apliccadas aos Sisttemas de Prod
dução
Ciber‐seegurança
Internett das Coisas
Novas fformas de com
municação
Telecom
municações e Infraestrutura
as
TIC apliccadas à Indústria (Robótica
a, eletrónica, nnanotecnologgias, …)
TIC apliccadas à Saúde
e
TIC apliccadas às Indústrias Criativa
as
TIC na A
Administração
o Pública
TIC nas Empresas
TIC paraa Acesso aberrto ao conheciimento
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Domíínio Prioritário
o
Principaais Áreas de Atuação
A
Transsportes, mobilidade e logística Gestão de infraestrutturas portuárias
Mobiliddade e espaço urbano
Novos m
meios de transporte susten
ntáveis de merrcadorias (e.g.
ferroviaa)
Transpoortes e logísticca Inteligentes
Transpoortes seguros e sustentáveis
Turism
mo
Diversifficação da oferta turística
Explora ção da Herança Cultural
TIC apliccadas ao Turissmo
Turismoo cultural, dessportivo e relig
gioso
Turismoo da natureza
Turismoo de saúde
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