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Novos impulsos para a indústria portuguesa de 
biotecnologia marinha com a criação do ‘GreenCoLab’ 

A Fundação para a Ciência e Tecnologia (FCT) atribuiu o título de Laboratório 
Colaborativo ao GreenCoLab, organização que junta duas unidades de 
investigação e quatro empresas do sector da biotecnologia de algas em 
Portugal. O GreenCoLab vai promover o crescimento económico e a inovação 
deste sector com elevado potencial, apostando na produção em maior escala e 
na diversificação de produtos comerciais baseados em algas.  

 

O GreenCoLab proposto pelo CCMAR da Universidade do Algarve, conta como 
parceiros o Laboratório Nacional de Energia e Geologia (LNEG) e quatro 
empresas portuguesas com longo historial em biotecnologia de algas: 
Allmicroalgae, Necton, Algaplus e Sparos. Os Laboratórios Colaborativos são 
uma iniciativa da FCT para criar emprego qualificado e científico e promover 
atividades de investigação e inovação orientadas para a criação de valor 
económico e social.  

Com o GreenCoLab, os vários parceiros poderão trabalhar de forma estratégica 
e integrada no desenvolvimento de novas tecnologias, produtos e serviços. 
Adelino Canário, diretor do CCMAR, acredita que “o GreenCoLab vai, a curto 
prazo, otimizar a atual produção industrial de compostos baseados em algas 
para a cosmética, produtos farmacêuticos, alimentação e rações animais, e 
assegurar que estes produtos respondem às necessidades do mercado. A longo 
prazo, esperamos que o GreenCoLab venha a diversificar a gama de produtos 
industriais que se podem extrair de algas para incluir, por exemplo, 
biofertilizantes para recuperar solos e produtos que actuem na sequestração 
de carbono ou no tratamento de águas residuais”.  

Faro, 11 de Outubro de 2018 

Links úteis:  
CCMAR – www.ccmar.ualg.pt 

Allmicroalgae - http://www.allmicroalgae.com/ 
Necton - http://www.necton.pt/ 

Algaplus - https://www.algaplus.pt/ 
Sparos - http://www.sparos.pt/index.php/pt/ 

Laboratórios Colaborativos FCT - https://www.fct.pt/apoios/CoLAB/ 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

mailto:arabecasis@ualg.pt
http://www.ccmar.ualg.pt/
http://www.allmicroalgae.com/
http://www.necton.pt/
https://www.algaplus.pt/
http://www.sparos.pt/index.php/pt/
https://www.fct.pt/apoios/CoLAB/


 
 
 

Para mais informações, contacte: 
Rita Costa Abecasis 
arabecasis@ualg.pt 
+351 289 800 051 | +351 917404037 
 

 
Figura 1 – microalgas desenvolvidas para alimentação funcional no CCMAR. 

 
Figura 2 – isolamento de colónias de microalgas nos laboratórios do CCMAR. 

 

Figura 3: Instalações da empresa Allmicroalgae em Pataias, Leiria. 
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Figura 4: Cultivo à larga escala de microalgas em condições de heterotrofia (lado direito) e em 
condições de autotrofia (lado esquerdo) nas instalações da empresa Allmicroalgae. 
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