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O que a motivou como investigadora da BIOCANT na área da 

Biologia Molecular a participar num Focus Grup da PEI sobre o 

tema recursos genéticos – formas de cooperação? Qual a mais 

valia da participação neste FG? 

Os meus interesses, e formação inclusive, vão muito além da Biologia 

Molecular. Neste momento o meu maior interesse é a agregação de 

valor ao conhecimento existente. Para tal, acredito que é vital 

compreender duas linguagens distintas - a do Conhecimento e a do 

Valor.  

No meu laboratório lidero uma linha de I&D focada na valorização dos Recursos Genéticos 

Endógenos que estão envolvidos na Cadeia de Valor da Vitivinicultura: quer seja o valor da 

biodiversidade das castas, quer dos microorganismos presentes na vinha e nas fermentações 

do vinho. Foi exactamente esta análise dos Recursos Genéticos, enquanto factores de 

produção para a Cadeia do Vinho, e o desenvolvimento de um modelo de cooperação 

transversal a toda a cadeia, que estiveram na base do meu contributo para este focus group. 

 

Que oportunidades poderá abrir o trabalho deste Focus Group à inovação no 

setor? Qual a vantagem da participação Portuguesa nestes FG? 

Acredito que o trabalho deste Focus Group poderá estar na base de um dos tópicos do 

Desafio Societal 2 para os próximos programas de trabalho do H2020. Relativamente às mais 

valias para Portugal da participação neste FG, numa primeira fase houve a oportunidade de 

disseminar alguns exemplos de modelos de cooperação existentes em Portugal, quer junto 

dos outros peritos, quer junto da própria DG AGRI. No médio/longo prazo já são mais difíceis 

de quantificar - Aliás, penso que a participação dos diferentes peritos nacionais apenas 

agregará valor em Portugal se, em conjunto, formos capazes de fomentar o networking e 

alavancar as sinergias que se criam.  

É necessário perceber que a participação nestes Focus Groups consiste em apenas duas 

reuniões, num espaço de seis meses, o que pode limitar muito o âmbito e o impacto do 

trabalho realizado - na realidade, o trabalho destes Focus Grupos é apenas um inicio... 

 


