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Ficha de Projeto

Resumo

O projeto "FIOS, Fibras Naturais, Inovação e sustentabilidade" visa aliar as potencialidades que os recursos locais
da região podem oferecer, à Investigação e ao saber, sendo estes fatores decisivos de desenvolvimento para a
Fileira das Fibras Naturais, e constituir fortes laços de cooperação entre atores públicos e privados e concretizar
uma iniciativa inovadora que se espera com elevado efeito demonstrativo ao nível regional, nacional e
internacional, através de ações específicas de promoção, capacitação, informação e apoio ao desenvolvimento. O
projeto fundamenta-se na necessidade de criar respostas inovadoras e demonstrativas no território e na
experiência e capacidade da entidade promotora em desenvolver este tipo de processos na região, sendo objetivo
final não só a demonstrabilidade como também a durabilidade dos resultados obtidos no sentido de
alavancamento sustentável de uma fileira de elevado potencial para a região. O objetivo geral do projeto é
implementar uma estratégia ao nível de uma fileira (fibras naturais) com elevado potencial de internacionalização,
capaz de demonstrar respostas inovadoras ao nível de toda a cadeia de valor, contribuindo assim para a promoção
do crescimento territorial inteligente, sustentável e inclusivo. Para a materialização do supracitado serão
realizados estudos, visitas a casos de benchmarking, workshops temáticos, ações estratégicas ao nível da
inovação aplicada às fibras naturais, bem como ações de promoção e internacionalização da Fileira.
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