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THE OCEAN WEEK EEA.BG.CALL1.009.2019 PT-INNOVATION-0008 VENTO ELEGANTE, LDA Algarve Turismo náutico

O Projeto The Ocean Week visa endereçar a oportunidade de melhoria do segmento de luxo do 
mercado do turismo náutico português relacionada com a oferta de embarcações náuticas de 
recreio – especificamente veleiros com mais de quinze metros de comprimento. Atualmente, o 
acesso a este tipo de embarcações é apenas possível através da sua aquisição ou através de 
empresas charter que exigem o aluguer da embarcação completa, normalmente a preços 
bastantes elevados. Este projeto pretende revolucionar o acesso a este tipo de serviços através 
da economia da partilha através do desenvolvimento de ideias disruptivas. A The Ocean Week 
possibilita o acesso a embarcações de segmento alto, com duração de 1 semana, sem a 
necessidade de alugar a embarcação completa, a preços acessíveis ao público geral, através da 
partilha deste com outros clientes. As embarcações utilizadas pela The Ocean Week possuem 
tipicamente, três ou quatro cabines com capacidade para um total de 6-12 pessoas. 

Desenvolver e comercializar tecnologias, processos e soluções inovadoras 810 079,00 €                              671 029,00 €                              60,00%                               402 617,00 €                               407 462,00 € 

Smart Blue Chain EEA.BG.CALL1.022.2019 PT-INNOVATION-0019 Zenithwings, Lda Centro

Pesca / aquicultura 
(desenvolvimento de produtos e 
tecnologias inovadoras no setor da 
pesca / piscicultura)

O projeto permitirá a criação de um sistema de certificação online e offline de produtos 
sustentáveis do mar e aquacultura, através da atribuição de crachás que classificam o processo 
de produção em várias dimensões do produto de acordo com o nível de informações recolhidas, 
tanto pelo produtor, como por outras partes interessadas, nomeadamente o consumidor, 
gerando-se assim um mercado aberto e descentralizado de Certificação Transparente e 
Compreensível de Produtos Sustentáveis.
Ação 1 - Desenvolvimento de um modelo de governança descentralizado, assente em blockchain, 
no qual os agentes de mercado possam operar e interagir de forma livre, criando e 
desmaterializando as regras subjacentes aos certificados aprovados
Ação 2 - Especificação e implementação dos contratos digitais que permitem a emissão de 
certificados ligados à economia azul
Ação 3 – Incorporação de storytelling da cadeia de valor na identidade da marca
Ação 4 - Testes com parceiros no terreno, criando a primeira rede comercial com três direções: 
(1) fornecedores, distribuidores, produtores; (2) reguladores, certificadores; e retalhistas, 
comercio online.

Desenvolver e implementar tecnologias / processos / soluções azuis inovadoras (novas para a empresa) cujo 
principal objetivo seja aumentar a competitividade e a sustentabilidade ambiental da economia azul

552 291,00 €                              549 197,00 €                              70,00%                               384 438,00 €                               167 853,00 € 

Soluções flutuantes para 
marinas e docas

EEA.BG.CALL1.033.2019 PT-INNOVATION-0026 AHLERS LINDLEY, LDA Área Metropolitana de Lisboa Turismo náutico

O desenvolvimento do projecto, irá centralizar-se na vertente da engenharia e inovação para a 
concepção e desenvolvimento dos diversos modelos de flutuadores em betão, para Marinas e 
Docas e que será baseada nos seguintes principais vectores:

1) Criação de uma linha de novos produtos, PFC (pontões de flutuação contínua) e QMF 
(atenuadores de ondulação na protecção de bacias e docas) concebendo soluções de engenharia 
estrutural mais eficientes.

2) Avaliação e desenvolvimento de novas formas de geometria dos PFC e QMF.

 3) Analisar e conceber novas composições para o betão dos PFC e QMF, com características 
técnicas superiores, com maior resistência e longevidade e com capacidade para resistir aos 
ambientes marítimos mais agressivos característicos dos novos mercados onde a Lindley 
pretende ganhar quota de mercado.

4) Definição, elaboração e implementação de plano de qualidade para acompanhamento e 
fabrico dos novos PFC e QMF.

 5) Desenvolvimento do “Projecto SSL” (segmental solutions), relativamente à modelação 
numérica e matemática, cálculo estrutural, métodos de fabrico e um protótipo a uma escala 
reduzida, desenvolvimento de especificações dos seus componentes e ensaios dos modelos mais 
relevantes que se prevêem vir a comercializar futuramente.

Desenvolver e comercializar tecnologias, processos e soluções inovadoras 435 080,00 €                              347 105,00 €                              70,00%                               242 974,00 €                               192 106,00 € 

The Peladrone Project EEA.BG.CALL1.017.2019 PT-INNOVATION-0028 Ocean Tech Hub LDA Beyonder AS
Borgen Eckey 

Centro

Pesca / aquicultura 
(desenvolvimento de produtos e 
tecnologias inovadoras no setor da 
pesca / piscicultura)

A OCT visa desenvolver e implementar uma solução de reconhecimento baseada em drones para 
as PME portuguesas de forma a localizar, seguir e capturar peixes pelágicos de forma mais 
eficiente. A tecnologia do segundo parceiro do projeto Birdview é adaptada pela PELADRONE 
especificamente para as condições das frotas de pesca regionais de pequena escala Portuguesas. 
O terceiro parceiro do projeto, Borgen Eckey, traz as habilidades do empreendedorismo 
marítimo e irá amadurecer o modelo de negócios para o serviço PELADRONE.
1. Objetivo principal: Aumentar a competitividade e sustentabilidade das PME portuguesas de 
pescas com enfoque na área do Crescimento Azul, através do desenvolvimento e implementação 
de tecnologias digitais inovadoras, como a inteligência artificial e drones , nos processos de 
pesca.
2. Objetivo secundário (a curto prazo): Melhorar a sustentabilidade dos ecossistemas marinhos 
através da recolha e mapeamento de lixo marinho e dados dos ecossistemas marinhos.
3. Objetivo secundário (a longo prazo): Modernizar as comunidades costeiras por meio da 
digitalização e de um modelo de economia circular azul possibilitado por relações bilaterais com 
a Noruega e a Suécia na indústria e na investigação.

Desenvolvimento de negócios desde a fase inicial do processo de inovação até à fase de teste das novas 
tecnologias e apoio à sua primeira apresentação ao mercado (instalações de piloto e de demonstração)

714 285,00 €                              714 285,00 €                              70,00%                               500 000,00 €                               214 285,00 € 

ERGOMARINE EEA.BG.CALL1.004.2019 PT-INNOVATION-0006 ERNESTO SÃO SIMÃO LDA. Norte

Pesca / aquicultura 
(desenvolvimento de produtos e 
tecnologias inovadoras no setor da 
pesca / piscicultura)

O projeto tem como objetivo desenvolver um portfolio de ferramentas e instrumentos 
inovadores, em plástico, para a ostricultura, com vista a apresentação de uma solução integral 
(chave-na-mão, incluindo serviço de apoio aos clientes) para os ostricultores nacionais e 
europeus.
Entre essas ferramentas e instrumentos destacam-se os cilindros de ostras; os fixadores de 
cabos e redes; outros materiais de apoio à ostricultura. Será introduzido materiais sustentáveis 
(plásticos reciclados) e inovadores (compósitos anti-incrustação), e testada a implementação de 
sistemas RFID.

O principal objetivo do projeto é criar uma linha de referência europeia de produtos para a 
ostricultura. 
As principais ações a desenvolver, no âmbito do projeto Ergomarine, são:
1) Benchmarking e estudo de mercado de produtos para ostricultura;
2) Design e desenvolvimento de novas soluções Ergomarine para ostricultura (incluindo 
protótipos);
3) Investigação e desenvolvimento de novos materiais (i.e. plásticos reciclados, compósitos 
inovadores) e tecnologias (i.e.RFID) a incorporar nas soluções Ergomarine;
4) Desenvolvimento de soluções comerciais Ergomarine (incluindo moldes de produção);
5) Comercialização e Marketing das novas soluções Ergomarine, e serviços associados. 

Desenvolver e comercializar tecnologias, processos e soluções inovadoras 666 292,00 €                              638 191,00 €                              70,00%                               446 734,00 €                               219 558,00 € 

COAST4US EEA.BG.CALL1.019.2019 PT-INNOVATION-0016 R5e Consulting Engineers, LdaR5m Marine Solutions Lda
Universidade de Aveiro

Centro Digitalização marítima

Os principais objetivos da candidatura COAST4US cruzam-se com o objetivo principal do edital, 
que visa o financiamento de empresas que desenvolvam, apliquem e comercializem produtos e 
tecnologias inovadoras, e o incentivo e cooperação entre as empresas e as instituições de 
investigação, de modo a promover uma inovação baseada na investigação orientada para o 
utilizador (TRL 4 a 9). A proposta COAST4US visa a aplicação da ferramenta COAST (TRL 4) ao 
litoral português, com o objetivo de promover uma gestão mais eficaz das zonas costeiras, 
beneficiando o país e os cidadãos (passagem ao TRL 8). A proposta assenta num protocolo de 
colaboração entre a R5 Marine Solutions e a UA e conta com o apoio da APA, promovendo desta 
forma a cooperação entre empresas e instituições de investigação e entre estas e as entidades 
públicas responsáveis pela gestão das zonas costeiras. 

Desenvolver e implementar tecnologias / processos / soluções azuis inovadoras (novas para a empresa) cujo 
principal objetivo seja aumentar a competitividade e a sustentabilidade ambiental da economia azul

325 495,00 €                              322 857,00 €                              62,99%                               203 354,00 €                               122 141,00 € 

"Estação Móvel" EEA.BG.CALL1.014.2019 PT-INNOVATION-0011 Flying Sharks - Consultoria e inovação, Lda.DKM Control, Lda. Marine and Freshwater Research Institute (MFRI) Centro

Pesca / aquicultura 
(desenvolvimento de produtos e 
tecnologias inovadoras no setor da 
pesca / piscicultura)

Construção de uma unidade de transporte – em contentor refrigerado de 40 pés - que permitirá 
alojar/manter peixes/invertebrados marinhos em regime de longa duração. Dadas as 
características desta unidade, a sua designação foi alterada para “estação móvel”, uma vez que 
permitirá deslocar (literalmente) o centro de operações da Flying Sharks para qualquer parte do 
mundo por via marítima e/ou rodoviária. As especificações técnicas dos tanques e 
equipamentos de filtração, farão desta unidade a mais moderna a nível mundial, sendo passível 
de replicação e venda a aquários públicos e/ou aquaculturas. Estes equipamentos incluem, entre 
múltiplos outros detalhes, monitorização remota dos animais e parâmetros físico-químicos da 
qualidade da água.
Desenvolvimento e teste da “estação móvel”, com colaboração do Iceland Marine Research 
Institute, dada a sua experiência no transporte de longo curso de espécimes de água fria. A 
construção dos tanques ficará a cargo do parceiro DKM. 

Desenvolver e implementar tecnologias / processos / soluções azuis inovadoras (novas para a empresa) cujo 
principal objetivo seja aumentar a competitividade e a sustentabilidade ambiental da economia azul

544 168,00 €                              526 851,00 €                              70,00%                               368 796,00 €                               175 372,00 € 

PrecisAqua EEA.BG.CALL1.011.2019 PT-INNOVATION-0015 MATEREOSPACE Lda Instituto Superior Técnico NIVA - Norwegian Institute for Water Research Centro

Pesca / aquicultura 
(desenvolvimento de produtos e 
tecnologias inovadoras no setor da 
pesca / piscicultura)

O principal objetivo do projeto é desenvolver um novo modelo de serviço que permita aos 
produtores de aquicultura monitorizar e prever as alterações na qualidade da água sem lidar 
com a manutenção dos sensores. O serviço é dirigido à aquicultura em mar aberto. Os 
marisqueiros e piscicultores podem usar a solução para evitar perdas de produção e otimizar a 
alimentação e o crescimento dos peixes. Entre outros recursos, os utilizadores terão acesso a 
previsões sobre temperatura e oxigênio dissolvido para os próximos dias e avisos antecipados 
via SMS ou e-mail sobre possíveis eventos graves de depleção de oxigênio. Os utilizadores terão 
um acesso facilitado a uma ferramenta de gestão diária que se destina a fornecer ao gestor local 
informações relevantes e oportunas, para tomar decisões informadas com base em dados 
práticos.

Desenvolvimento de negócios desde a fase inicial do processo de inovação até à fase de teste das novas 
tecnologias e apoio à sua primeira apresentação ao mercado (instalações de piloto e de demonstração)

430 119,00 €                              430 119,00 €                              70,00%                               301 083,00 €                               129 036,00 € 

HALIBOT EEA.BG.CALL1.030.2019 PT-INNOVATION-0025 Sparos Lda ACUINOVA - Atividades Piscícolas, SA Algarve Biotecnologia Azul

Contribuindo para a diversificação da aquacultura Europeia, actualmente saturada por espécies 
como o salmão, a dourada e o robalo, o projecto HALIBOT visa criar bases nutricionais para 
alavancar a produção de três espécies de peixes-planos altamente valorizadas pelo consumidor: 
Alabote do Atlântico, pregado e linguado Senegalês. Assim, o projecto visa desenvolver e lançar 
no mercado microdietas inovadoras para as primeiras idades destas espécies, melhorando o seu 
potencial de produção numa fase crítica de cultivo que é o desmame. Assim, o projecto HALIBOT 
irá contribuir para o aumento de produção de juvenis de qualidade das três espécies-alvo, 
desempenhando um papel importante para a sustentabilidade da indústria da aquacultura 
Europeia.
O projecto HALIBOT será dividido em seis actividades que focarão no desenvolvimento, teste à 
escala piloto e validação à escala industrial de novos alimentos inovadores para as primeiras 
idades do Alabote do Atlântico, do pregado e do linguado Senegalês. Assim, pretende-se que os 
produtos desenvolvidos se desloquem na plataforma de inovação do TRL 6 para o TRL 9, sendo 
lançados no mercado após o término do projecto. O projecto contemplará ainda actividades de 
disseminação, protecção de propriedade intelectual e comercialização dos produtos 
desenvolvidos, de forma a aumentar a sua penetração de mercado aquando do lançamento no 
mercado Europeu. 

Desenvolver e comercializar tecnologias, processos e soluções inovadoras 563 643,00 €                              561 976,00 €                              70,00%                               393 383,00 €                               170 260,00 € 

Bluebiotech4Pain EEA.BG.CALL1.021.2019 PT-INNOVATION-0012 Sea4Us - Biotecnologia e Recursos Marinhos, Lda
Faculdade de Ciências 
Médicas da Universidade 
Nova de Lisboa

SINTEF
University of Tromso – The Artic University of Norway

Área Metropolitana de Lisboa Biotecnologia Azul

Estudos anteriores da Sea4Us demonstraram a bioatividade analgésica de uma molécula 
extraída de uma bactéria marinha do mar, em Sagres, Portugal. Este projeto Bluebiotech4Pain 
visa otimizar o método de produção biotecnológica desse composto (ou de suas variantes), 
mantendo ou mesmo melhorando sua bioatividade, levando ao estabelecimento de um método 
de produção "verde" em escala e ao desenho da subsequente estratégia de negócio.
As principais ações deste projeto Bluebiotech4Pain incluem uma otimização da produção de 
biotecnologia que é apoiada por síntese química paralela e estirpes, e processos de fermentação 
(Atividade 1). Os compostos produzidos são testados por eletrofisiologia e testes in vivo para 
eficácia, bem como para outras bioatividades e toxicidade (Atividade 2). Em seguida, o método 
otimizado é levado à escala piloto, ampliando o processo de produção (Atividade 3). Finalmente, 
isso levará ao depósito das patentes relacionadas e ao desenho da estratégia de negócios 
subsequente (Atividade 4).

Desenvolvimento de negócios desde a fase inicial do processo de inovação até à fase de teste das novas 
tecnologias e apoio à sua primeira apresentação ao mercado (instalações de piloto e de demonstração)

498 721,00 €                              498 721,00 €                              70,00%                               349 104,00 €                               149 616,00 € 

BLUEPAINT EEA.BG.CALL1.015.2019 PT-INNOVATION-0009 BIOMIMETX S.A. IDN - International Development Norway AS/ Morefish Área Metropolitana de Lisboa

Pesca / aquicultura 
(desenvolvimento de produtos e 
tecnologias inovadoras no setor da 
pesca / piscicultura)

O resultado deste projeto dos EEA Grants é uma tinta marinha anti-incrustante eficaz, não tóxica 
e ecológica "BLUEPAINT" para redes de pesca na aquicultura. BLUEPAINT é um revestimento 
protetor contendo o agente anti-incrustante biodegradável BMX-11 desenvolvido em Portugal. 
Durante este projeto, iremos otimizar o BLUEPAINT e testá-lo em condições operacionais na 
Noruega, bem como validar os requisitos para chegar ao mercado, atingindo uma maturidade de 
TRL7. Foi estabelecida uma parceria entre a BioMimetx (PT) e o grupo IDN / Morefish (NO) para 
apoiar o desenvolvimento desta tecnologia. A nossa visão final é tornar a BluePaint mais segura, 
e a principal tinta antivegetativa para aquicultura na Noruega e no mundo, ao mesmo tempo em 
que substitui o uso de agentes tóxicos e tintas marítimas atuais.
A implementação desta proposta de projeto assenta em dois eixos principais: o 
desenvolvimento técnico e validação de uma solução antivegetativa inovadora "BLUEPAINT" 
para o revestimento de redes de aquicultura e a definição da estratégia de negócio deste 
produto, incluindo processos de registo necessários à sua comercialização. As principais ações 
consistem em:
- o desenvolvimento do protótipo de revestimento anti-incrustante baseado no BMX-11 como 
principal agente anti-incrustante.
- a execução de um teste em grande escala numa aquicultura de salmão - demonstração em 
ambiente operacional.
- a avaliação das disparidades no registo da tinta antivegetativa "BLUEPAINT".
- a implementação de uma análise de mercado atualizada e plano de negócios para o 
desenvolvimento do "BLUEPAINT".

Desenvolver e implementar tecnologias / processos / soluções azuis inovadoras (novas para a empresa) cujo 
principal objetivo seja aumentar a competitividade e a sustentabilidade ambiental da economia azul

543 811,00 €                              543 811,00 €                              70,00%                               380 668,00 €                               163 143,00 € 

SølKelp EEA.BG.CALL1.029.2019 PT-INNOVATION-0024 ALGAplus – Produção de Algas e Seus Derivados, LDA

CIIMAR – Centro 
Intersdisciplinar de 
Investigação Marinha e 
Ambiental
in2sea - Inovação no mar, LDA
INSTITUTO HIDROGRÁFICO

Seaweed Energy Solutions AS (SES) Centro

Pesca / aquicultura 
(desenvolvimento de produtos e 
tecnologias inovadoras no setor da 
pesca / piscicultura)

O principal objetivo do Projeto é desbloquear sinergias operacionais e geográficas substanciais 
entre o cultivo de algas marinhas na Noruega e em Portugal, através da exploração conjunta de 
estratégias de cultivo inovadoras. Os objetivos específicos são:
(i) viabilizar uma nova unidade de negócios para ALGAplus, obtendo acesso a Kelp  (alga 
castanha) por meio da produção interna de algas;
(ii) demonstrar a viabilidade técnica e avaliar a viabilidade do cultivo de Kelp  na costa atlântica 
portuguesa;
(iii) obter acesso a uma valiosa alga vermelha com forte influência no mercado, mas com 
condições de cultivo inferiores em Portugal;
(iv) aumentar a alavancagem das PME portuguesas e norueguesas no que diz respeito ao acesso 
ao mercado e à estratégia.
O projeto centra-se em ações específicas para desbloquear as sinergias entre as duas regiões 
geográficas Portugal e Noruega e o know-how  das respetivas PME ALGAplus e SES. As principais 
atividades são:
(i) concepção e implementação de uma unidade de incubação modular nas instalações da 
ALGAplus em Ílhavo / Portugal com capacidade de produção interna de Kelp (algas castanhas) 
comercialmente relevantes;
(ii) testes de crescimento em águas mais protegidas e com maior grau de exposição, incluindo 
uma demonstração em escala piloto;
(iii) operação de cultivo conjunta de Palmaria palmata  na Noruega, como base para a avaliação 
da viabilidade para aumento de escala, incluindo em Portugal.
(iv) análise conjunta de estratégias de cultivo inovadoras com relevância mútua para ambos os 
fins geográficos e suas PMEs líderes.

Desenvolver e comercializar tecnologias, processos e soluções inovadoras 707 924,00 €                              707 761,00 €                              70,00%                               495 433,00 €                               212 491,00 € 

ALGACYCLE EEA.BG.CALL1.032.2019 PT-INNOVATION-0023 Necton – Companhia Portuguesa de Culturas Marinhas S.A. (NECTON)

FULGUR IT Lda.
HUBEL Verde - Engenharia 
Agronómica, S.A.
Universidade do Algarve

Nord University
Norwegian Institute of Bioeconomy Research (NIBIO)

Algarve Biotecnologia Azul

ALGACYCLE tem como objetivo realizar a biorremediação da água de drenagem de culturas sem 
solo por meio da produção de microalgas. Hoje em dia, a drenagem de águas de culturas sem 
solo é um constrangimento ambiental e económico para a expansão da indústria agrícola em 
Portugal. Adicionalmente, verifica-se um problema crescente de escassez de água na região do 
Algarve que evidencia a necessidade de desenvolver soluções em tempo oportuno. Neste 
contexto, ALGACYCLE visa tratar as águas de drenagem de culturas sem solo e valorizar este 
produto de outra forma residual em biomassa microalgal valiosa, seguindo os princípios da 
economia circular. Além disso, o projeto visa transformar a biomassa microalgal produzida na 
água de drenagem em alimentos aquáticos e bioestimulantes, a fim de estabelecer produtos 
comercializáveis. Acreditamos que este projeto dará uma contribuição fundamental para a 
sustentabilidade integral das culturas sem solo, e no âmbito da biotecnologia das microalgas.
ALGACYCLE começa com uma caracterização preliminar da água de drenagem e estirpes de 
microalgas alvo para aumentar o crescimento de microalgas e, consequentemente, a absorção 
de nutrientes. Depois disso, usando sistemas de cultivo de baixo custo, duas estirpes de 
microalgas biotecnologicamente relevantes serão cultivadas por um ano na água de drenagem 
de culturas sem solo. A biomassa produzida será colhida usando uma nova abordagem de 
floculação de baixo custo, e a pasta de microalgas concentrada será submetida a um processo de 
ruptura celular para gerar um extrato aquoso e biomassa de microalgas fragmentada. As células 
de microalgas lisadas serão transformadas em alimentos aquáticos, enquanto os extratos 
aquosos serão avaliados quanto ao seu potencial para bioestimulantes. Finalmente, o impacto 
ambiental será avaliado e um modelo de negócio será desenvolvido.

Novas tecnologias, processos e soluções que direta ou indiretamente melhorem o desempenho ambiental da 
economia azul (...)

829 454,00 €                              709 709,00 €                              70,00%                               496 796,00 €                               332 658,00 € 

Equipment for automatic 
loading and unloading of 
containers between railroad 
cars or autonomous tire trucks 
and vehicles

EEA.BG.CALL1.031.2019 PT-INNOVATION-0022 ANTÓNIO PÓVOAS - BRIDGE CONSTRUCTION SYSTEMS - PORTUGAL, LDAIDN - International Development Norway AS/ Morefish Norte Portos comerciais

O projecto “Equipamentos de carga e descarga automática de contentores entre carruagens ou 
camiões autónomos e veículos” pretende desenvolver um protótipo para a validação técnica e 
comercial final do projecto que a promotora AP - BRIDGE tem vindo a desenvolver, desde 
Dezembro de 2018, permitindo, entre outras coisas: Automatizar portos marítimos e terminais 
logísticos, agilizando o carregamento de TEUs nos vagões ferroviários, respondendo ao aumento 
do transporte de carga por contentor marítimo; Demonstrar avanços relevantes em Portos 
Comerciais, como parte do programa Blue Growth.
Como resultado dos pré-testes tecnológicos positivos na fase de projeto, as ações a serem 
desenvolvidas visam atingir, ao final do desenvolvimento proposto, um Nível de Prontidão de 
Tecnologia (TRL) de 7 - Demonstração do protótipo do sistema em ambiente operacional através 
: 1. Desenvolvimento de sistema protótipo completo; 2. Desenvolvimento de plataforma de 
gestão de cargas, portos e veículos; 3. Integração e validação do sistema completo (A-Wagon  + 
Buffer + Platform , autónomo e com gestão de carga); 4. Teste e validação de sistema completo 
em ambiente real controlado; 5. Preparação para comercialização; 6. Promoção do projeto e 
divulgação dos resultados; 7. Demonstração da solução validada em contexto operacional; 8. 
Gestão técnica e financeira do projeto.

Desenvolver e comercializar tecnologias, processos e soluções inovadoras 652 046,00 €                              652 046,00 €                              70,00%                               456 432,00 €                               195 614,00 € 

GREEN DUNE EEA.BG.CALL1.027.2019 PT-INNOVATION-0020 BLUEMATER, SA

Piscicultura Vale da Lama, 
Lda.
Universidade do Algarve
Necton – Companhia 
Portuguesa de Culturas 
Marinhas S.A. (NECTON)

NORCE - Norwegian Research Centre Algarve

Pesca / aquicultura 
(desenvolvimento de produtos e 
tecnologias inovadoras no setor da 
pesca / piscicultura)

Desenvolver e demonstrar o fotobiorreactor GREEN DUNE no âmbito do Crescimento Azul;

Comercializar o reactor GREEN DUNE e estações de produção de microlgas, tratamento de águas 
e de biorremediação GREEN DUNE; Aplicar o GREEN DUNE a situações reais de demonstração em 
âmbito empresarial para comprovação do interesse tecnológico e comercial deste sistema 
inovador. Aumentar a cooperação entre a Bluemater, empresas do sector da aquacultura e 
instituições de investigação aplicada.
Desenho final e construção de dois moldes industriais para a parte superior e inferior do 
fotobiorreactor GREEN DUNE; produção de fotobiorreactores; construção e instalação de 3 
estações pilotos em três instituições com o objetivo de avaliar o fotobiorreator GREEN DUNE no 
tratamento de água residual de uma aquacultura marinha extensiva, no cultivo de microalgas e 
na biorremediação de águas resultantes de aquacultura marinhaextensiva e dos gases 
industriais; monitorização e avaliação dos resultados obtidos .

Novas tecnologias, processos e soluções que direta ou indiretamente melhorem o desempenho ambiental da 
economia azul (...)

653 139,00 €                              653 139,00 €                              62,65%                               409 180,00 €                               243 959,00 € 

The development of Electronic 
Monitoring and Reporting 
(EMR) technology for fisheries 
in Portugal

EEA.BG.CALL1.007.2019 PT-INNOVATION-0007 OLSPS International Unipessoal LDAUniversidade do Algarve Imenco AS Algarve

Pesca / aquicultura 
(desenvolvimento de produtos e 
tecnologias inovadoras no setor da 
pesca / piscicultura)

O principal objetivo do projeto é implantar ferramentas de recolha eletrónica de dados (iEMR), 
especificamente modificadas para se adequarem às necessidades da frota de pesca portuguesa, 
com o objetivo de melhorar a recolha eletrónica geral de dados de pesca e as capacidades de 
comunicação (conformidade, científica e gestão) em Portugal e reduzir capturas acessórias, 
usando elasmobrânquios de profundidade como estudo de caso. Este será um meio eficaz de 
combater a pesca ilegal não declarada e não regulamentada (IUU) através do uso de 
monitorização electrónica.

Desenvolver e implementar tecnologias / processos / soluções azuis inovadoras (novas para a empresa) cujo 
principal objetivo seja aumentar a competitividade e a sustentabilidade ambiental da economia azul

688 292,00 €                              688 292,00 €                              69,84%                               480 684,00 €                               207 608,00 € 

DoMAR - Development of 
Microalgae Advanced 
Resources

EEA.BG.CALL1.003.2019 PT-INNOVATION-0013 Pagarete Microalgae Solutions Sociedade Unipessoal Lda.
Instituto Superior de 
Agronomia - Universidade de 
Lisboa

GreenTech Innovators AS Algarve Biotecnologia Azul

O principal objetivo do DoMAR é criar as condições para a produção, em Portugal, de biomassa 
de microalgas de elevada qualidade, com um custo de produção suficientemente baixo para 
entrar nos mercados noruegueses de rações para a aquicultura. O projeto também desenvolverá 
tarefas de I&D e desenvolvimento de mercado, a fim de maximizar o potencial comercial desta 
atividade. 1. Criação de uma nova unidade de produção de microalgas com tecnologia 
inovadora; 2. I&D para melhorar essa tecnologia e explorar novas aplicações de produtos; 3. 
Estudo de mercado e comercialização de produtos; 4. Divulgação da nossa atividade aos 
principais stakeholders  e público em geral, nomeadamente com ações escolares.

Desenvolver e implementar tecnologias / processos / soluções azuis inovadoras (novas para a empresa) cujo 
principal objetivo seja aumentar a competitividade e a sustentabilidade ambiental da economia azul

914 906,00 €                              713 432,00 €                              70,00%                               499 402,00 €                               415 504,00 € 

BEHYOND EEA.BG.CALL1.020.2019 PT-INNOVATION-0017 CNET - Centre for New Energy Technologies SA / NEW R&D

CEIIA-Centro de Engenharia e 
Desenvolvimento
EDP Inovação, S.A.
LusoTechnip Engenharia
WAVEC/OFFSHORE 
RENEWABLES - CENTRO DE 
ENERGIA OFFSHORE

FMC Kongsberg Subsea AS (TechnipFMC)
Universitetet i Sørøst-Norge

Área Metropolitana de Lisboa
Setor de energia renovável 
oceânica

O consórcio planeia desenvolver a engenharia de uma solução modular inovadora para produzir 
hidrogénio a partir de energia eólica offshore . O objetivo do projeto é desenvolver um sistema 
modular de produção e exportação de hidrogénio escalável para diferentes dimensões de 
mercado de hidrogénio ou, alternativamente, diferentes tamanhos de parques eólicos, e 
implantável em todo o mundo, a fim de ser usado na descarbonização da economia ao lidar com 
a intermitência da energia eólica.
O trabalho está dividido em quatro ações:
1. A avaliação de mercado identificará os mercados relevantes para apoiar o crescimento do 
acoplamento eólico-hidrogénio offshore  e definirá futuros cenários de aplicação de hidrogénio.
2. O trabalho técnico será iniciado por uma fase de definição do sistema, onde todos os 
principais dados de entrada, condições limite e pressupostos são coletados. A competitividade 
dos modelos de produção de hidrogénio também será avaliada.
3. Os subsistemas críticos do módulo de produção de hidrogénio serão definidos (por exemplo, 
dessalinização de água, eletrólise, descarga, sistemas de energia e subestrutura)
4. A estratégia de gestão de risco e o roteiro de inovação serão definidos para promover uma 
visão de futuro em relação à viabilidade financeira e industrialização da solução.

Novas tecnologias, processos e soluções que direta ou indiretamente melhorem o desempenho ambiental da 
economia azul (...)

665 663,00 €                              665 663,00 €                              67,19%                               447 241,00 €                               218 422,00 € 

CoMap EEA.BG.CALL1.010.2019 PT-INNOVATION-0010 OCEANSCAN - Marine Systems & Technology, Lda
FEUP - Faculdade de 
Engenharia da Universidade 
do Porto

Maritime Robotics AS Norte Robótica relacionada com 
tecnologias marinhas e marítimas

Dentro deste projeto, desenvolveremos uma solução completa para mapeamento batimétrico 
com veículos não tripulados. Ao implantar ASVs e AUVs, construímos um sistema que pode criar 
mapas contínuos de massas de água, entre águas mais superficiais e mais profundas. Além disso, 
podemos explorar os benefícios de cada sistema e enfrentar suas limitações.

A equipa de veículos não tripulados, comunicando e cooperando,  será capaz de fornecer mapas 
batimétricos de alta qualidade e sem falhas a um custo baixo. Os benefícios dos veículos 
individuais podem ser explorados para criar uma solução de sistema de investigação inovadora 
com valor acrescentado.
O sistema CoMap propõe as seguintes inovações e vantagens:
1. Sistema multi-veículo modular para mapeamento batimétrico: um novo sistema que não está 
disponível atualmente no mercado.
2. Alocação dinâmica de AUVs e ASV para cobertura de área ideal e eficiência.
3. Sistema multi-veículo leve para reduzir Despesas Operacionais (OPEX) e Despesas de Capital 
(CAPEX): reduz o custo dos levantamentos existentes e permite que os clientes com um 
orçamento limitado executem levantamentos batimétricos.
4. Baixa pegada do operador: permite levantamentos com um único operador.
5. Capacidades sinérgicas decorrentes do planeamento coordenado e controlo da execução: 
permitem o uso do AUV e ASV em áreas onde eles podem mapear de forma mais eficiente.

Desenvolver e comercializar tecnologias, processos e soluções inovadoras 713 920,00 €                              713 920,00 €                              70,00%                               499 744,00 €                               214 176,00 € 

Oceanvision EEA.BG.CALL1.012.2019 PT-INNOVATION-0021 OMNIDEA LDA CEIIA-Centro de Engenharia e DesenvolvimentoNORCE - Norwegian Research Centre
OMNIDEA AS

Área Metropolitana de Lisboa

Pesca / aquicultura 
(desenvolvimento de produtos e 
tecnologias inovadoras no setor da 
pesca / piscicultura)

O objetivo principal deste projeto é desenvolver parcialmente (usando tecnologias já 
comprovadas) e demonstrar uma plataforma aérea para monitorização de piscicultura offshore .

Com este projeto, a prontidão tecnológica da abordagem proposta, bem como a relevância e os 
efeitos de redução de custos de ter uma plataforma de vigilância e monitorização ambiental 
estacionária que pode fornecer vigilância remota de uma piscicultura offshore com ganhos 
significativos nos resultados operacionais dessas unidades de produção será demonstrado.
O projeto proposto consistirá em desenvolver a plataforma de alta altitude da Omnidea para 
acomodar a ampla gama de sensores que permitirão o monitorização remota de pisciculturas 
offshore  seguindo uma abordagem padrão de desenvolvimento de projetos, definindo: 
requisitos de sistemas, arquitetura de sistemas, desenvolvimento de plataforma, integração de 
montagem e teste de sistema, e finalmente, os testes operacionais.

Desenvolver e implementar tecnologias / processos / soluções azuis inovadoras (novas para a empresa) cujo 
principal objetivo seja aumentar a competitividade e a sustentabilidade ambiental da economia azul

564 669,00 €                              563 919,00 €                              62,15%                               350 449,00 €                               214 220,00 € 

SIMShore EEA.BG.CALL1.025.2019 PT-INNOVATION-0027 DEIMOS ENGENHARIA S.A

Faculdade de Ciências e 
Tecnologia - Universidade 
Nova de Lisboa
INSTITUTO HIDROGRÁFICO
PIXAIR,  Sociedade Unipessoal

NORCE - Norwegian Research Centre Área Metropolitana de Lisboa Tecnologias para recursos do mar 
profundo e mapeamento

A SIMshore propõe um serviço de protótipo para atualização operacional da topo-batimetria 
litoral utilizando detecção remota superfície do oceano.  É atribuída ênfase particular à derivação 
batimétrica da cor do oceano, bem como da inversão do campo de ondas da superfície 
observada em baixa altitude com veículos aéreos autónomos.

O SIMShore é claramente orientado para o utilizador, resultante de muitos pedidos de 
utilizadores para batimetria litoral.

SIMOcean visa o desenvolvimento de um serviço operacional pré-comercial com dados e 
algoritmos derivados da contribuição de todos os parceiros (e outras partes interessadas a 
serem atraídas para o consórcio), e elaborar produtos downstream  de valor acrescentado com 
ampla aplicação na economia.

Desenvolver e implementar tecnologias / processos / soluções azuis inovadoras (novas para a empresa) cujo 
principal objetivo seja aumentar a competitividade e a sustentabilidade ambiental da economia azul

671 946,00 €                              671 946,00 €                              69,16%                               464 703,00 €                               207 243,00 € 

COMPACT EEA.BG.CALL1.006.2019 PT-INNOVATION-0014 CorPower Ocean Portugal Lda OPS Composite Solutions AS Norte Setor de energia renovável 
oceânica

O projeto irá desenvolver um invólucro leve sujeito a pressão (cilindro) inovador para um 
sistema de pré-tensão de um conversor de energia das ondas (WEC), a fim de melhorar a 
eficiência energética e reduzir o custo de energia. O desenvolvimento inclui o fabrico de um 
conjunto de cilindros protótipos que passarão por testes completos. O resultado final do projeto 
é um invólucro de pressão certificado em grande escala pronto para ser instalado em um WEC 
operacional e demonstrado no oceano após o projeto COMPACT.

Os principais objetivos do projeto são: 1) Melhorar o desempenho e reduzir o preço da 
tecnologia da energia das ondas, contribuindo assim para a sua comercialização mais rápida; e 2) 
Contribuir activamente para a Estratégia Industrial Portuguesa para as Energias Renováveis   do 
Oceano e promover o emprego e o crescimento na região.

Desenvolver e comercializar tecnologias, processos e soluções inovadoras 688 714,00 €                              688 714,00 €                              67,03%                               461 647,00 €                               227 067,00 € 

eShip EEA.BG.CALL1.023.2019 PT-INNOVATION-0018 MARLOCONSULT, LDA

ESCOLA SUPERIOR NAUTICA 
INFANTE D HENRIQUE – 
ENIDH
SACONSULT - 
CONSULTADORIA DE GESTÃO 
ECONOMICA E FINANCEIRA 
LDA
VT MAR, UNIPESSOAL LDA

UNIVERSITY OF REYKJAVIK Área Metropolitana de Lisboa
Construção naval e transporte 
marítimo (desenvolvimento de 
produtos e tecnologias inovadoras)

O eShip tornar-se-á o software  como solução de serviço que aplica ferramentas de TIC de última 
geração ao modelo de negócios de fretamento tradicional, gerando valor acrescentado 
significativo para todos os participantes do mercado em três aspectos principais: i) otimização 
das taxas de frete por correspondência inteligente de navios e cargas; ii) redução das despesas 
de back-office  com a automação de procedimentos repetitivos e pesados   de informações; e iii) 
aplicação de business intelligence  e análise de dados para otimizar toda a cadeia de 
abastecimento. O eShip digitaliza todo o processo de fretamento, desde o estudo de mercado 
até a conclusão da viagem, incluindo contratos de afretamento e negociações de fretamento, 
rastreamento de viagem em tempo real, cálculos de sobreestadia/ despacho, geração de fatura 
de frete, documentos de embarque, análise pós-viagem e conformidade regulatória.

O eShip cumpre o objetivo declarado e o resultado do Call #  1 ao contribuir para a 
competitividade, criação de valor e crescimento sustentável da Economia Azul Portuguesa. Isso 
será realizado através do desenvolvimento e comercialização de um produto inovador que visa a 
digitalização da indústria marítima e a aplicação de tecnologias de transporte de última geração. 
Além disso, o eShip promoverá a cooperação entre negócios, investigação e educação, um fator 
chave para a inovação e o crescimento sustentável. De referir que o eShip complementa outros 
projetos de Economia Azul financiados pela Comissão Europeia, como o MixMove (para a 
otimização do transporte rodoviário) e o JUL (janela única de logística em desenvolvimento em 
Portugal).

Desenvolver e implementar tecnologias / processos / soluções azuis inovadoras (novas para a empresa) cujo 
principal objetivo seja aumentar a competitividade e a sustentabilidade ambiental da economia azul

574 481,00 €                              574 481,00 €                              70,00%                               402 137,00 €                               172 344,00 € 

14 409 138,00 €                        13 807 164,00 €                                                   9 436 999,00 €                            4 972 138,00 € 


