
Organização: Parceiros:

ALIANÇA ODS PORTUGAL

CONFERÊNCIA COMEMORATIVA DO 4º ANIVERSÁRIO



Organização: Parceiros: Membro:

ALIANÇA ODS PORTUGAL

CONFERÊNCIA COMEMORATIVA DO 4º ANIVERSÁRIO

Fundação Calouste Gulbenkian
ODS 14

Economia Azul: o oceano como oportunidade 

Filipa Saldanha
Subdiretora Programa Gulbenkian Desenvolvimento Sustentável



Economia Azul: o oceano como 

oportunidade

Fundação Calouste Gulbenkian

Filipa Saldanha 

Janeiro de 2020

Aliança ODS Portugal 
Conferência comemorativa do 

4º aniversário 



Programa Gulbenkian Desenvolvimento Sustentável

Apoiar a transição para modelos de produção e

consumo mais sustentáveis

Novos modelos de crescimento (economia

circular e bioeconomia)

4ª Revolução Industrial





Blue Bio Value

Programa de aceleração internacional, 

sedeado em Portugal, que tem como 

objetivo escalar soluções de base 

marinha em aplicações de mercado a 

nível global, enquanto ajuda a resolver 

graves desafios societais. 

Biotecnologia azul ao serviço da 

sustentabilidade



A nossa ambição

Como promover uma alimentação mais sustentável 

num contexto de crescimento populacional? 

Desafios

Como melhorar a mitigação das e a adaptação 

às alterações climáticas? 

Como reduzir o plástico nos oceanos? 

Como melhorar o bem-estar e a saúde numa 

população cada vez mais envelhecida?

Promover ou assegurar a sustentabilidade do meio marinho



O programa

1. 5 SEMANAS INTENSIVAS DE BOOTCAMPS 
& APRESENTAÇÕES 

2. VISITAS DE CAMPO

3. MENTORIA 

4. ACESSO A INVESTIDORES, CLIENTES E 
PARCEIROS

5. EVENTOS SOCIAIS E DE NETWORKING

Ajudar a criar um negócio 
sólido e bem estruturado



O pós
Blue Demo Network 
By Blue Bio Alliance

45.000€
Em serviços*

Access to labs for biological and chemical processes and pilot studies | Access to water (fresh, brackish and salt water) | Access to ponds, 
tanks and aquaculture areas | Access to office spaces | Support services such as IP, legal advice and business support.



Equipas 

2018 

13 equipas

6 nacionalidades

7 portuguesas

15 equipas

9 nacionalidades

5 portuguesas

2019 

O número de candidaturas

cresceu 124% em 1 ano



Soluções 2018

• Criação de bioplásticos para utilização nas indústrias

cosmética e alimentar

• Produção de proteína alimentar através de processos

mais sustentáveis

• Produção de cosméticos e fármacos com compostos

sustentáveis

• Substituição de químicos tóxicos por componentes

renováveis e sustentáveis na produção de tintas, muito

utilizadas nas indústrias têxtil e automóvel

• Desenvolvimento de sistemas de tratamento de água

biológicos com vista a sequestrar CO2 e evitar a

contaminação do oceano

1ª edição (13 equipas)



Soluções 2019
As portuguesas (5)

BLUMAN produz biopolímeros e aplicações biomédicas de base biológica marinha para fornecer soluções 

para instituições de I&D que trabalhem em biomedicina, indústria farmacêutica, biotecnologia e cosmética.

BODYOCEAN desenvolve produtos de cosmética fabricados em Portugal à base de algas marinhas

portuguesas e selvagens, colhidas nos Açores. Os produtos são formulados com um elevado índice de

ingredientes biológicos.

INCLITA SEAWEED SOLUTIONS Startup de biotecnologia marinha, em fase de arranque, que se

dedica à produção, valorização e comercialização de extratos de algas marinhas, adaptadas às

necessidades dos seus clientes da indústria alimentar (animal e humana), nutracêutica, e cosmética.

SEA4US Empresa biofarmacêutica especializada na descoberta e no desenvolvimento de novos 

medicamentos baseados em compostos de origem marinha para atender a condições clínicas ainda sem 

resposta.  

VIEAQUA startup que desenvolveu a primeira aquacultura de vieiras offhore em Portugal



Soluções 2019
As europeias (6)

ALGAESYS (Itália) Desenvolve tecnologia para tratamento de águas residuais que utiliza menos 80% de

eletricidade do que as tecnologias convencionais e tem uma pegada de carbono baixa ou até nula. A tecnologia
ALGAESYS apenas necessita da energia do sol e de algas e bactérias fototróficas.

FICOSTERRA (Espanha) liga a biotecnologia à agricultura, produzindo biofertilizantes e bioestimulantes

através de algas e microorganismos complexos que regeneram o solo, estimulam culturas, melhoram a produtividade
e aumentam a resistência das plantas ao stress ambiental.

LAGOSTA (Suiça) produz de forma sustentável lagostas europeias orgânicas de excelente qualidade,

priorizando a sobrevivência da espécie na natureza e reciclando os subprodutos associados.

SOUTH AGRO (Itália) produz e vende extratos de algas do Mediterrâneo com propriedades bioestimulantes

para a agricultura, possibilitando a redução do uso de fertilizantes químicos e produtos fitofarmacêuticos.

PURE ALGAE (Dinamarca) quer ser a primeira empresa na Dinamarca a produzir e comercializar algas 

cultivadas em terra, de forma a conseguir fornecer algas de alta qualidade, durante todo o ano. 

UFRACTION8 (Reino Unido) fornece tecnologia de bioprocessamento escalável, eficiente em termos

energéticos, focada em soluções sustentáveis e inovadoras para processos de recuperação de produtos biológicos



Soluções 2019
Outras internacionais (4)

PHABiO (Índia) oferece uma alternativa sustentável aos plásticos através da comercialização de 

bioplásticos feitos a partir de polímeros biodegradáveis derivados de fontes de biomassa  renováveis .

PURA BIOGLITTER (Brasil) produz glitter biodegradável e vegan feito à base de algas marinhas e mica , 

substituindo os microplásticos.

BIOSOLVIT (Brasil) é uma empresa de biotecnologia que desenvolve, de forma sustentável, novos produtos a

partir de fontes renováveis de matéria-prima e de biomassa desperdiçada, tais como produtos destinados à
absorção de qualquer derivado do petróleo em terra ou no mar e alternativas sustentáveis para fertilizantes.

ICONTHIN BIOTECH CORP (Canadá) dedica-se ao desenvolvimento de produtos de microalgas de

alta qualidade, que podem ser incluídos em produtos de cosmética ou nutracêutica, com o objetivo de melhorar a
saúde e a qualidade de vida humana através da I&D e inovação em biotecnologia.



Mensagens finais 

A Industria 4.0 no mar é, efetivamente, uma força motriz para o

desenvolvimento da bioeconomia azul, promovendo modelos de negócio

mais responsáveis e alinhados com a agenda global para o desenvolvimento

sustentável.

A bioeconomia azul, incluindo a biotecnologia marinha, é um motor da

economia, impulsionado o crescimento sustentável não só da economia do

mar mas também de indústrias globais e de grande dimensão (p,e

agroalimentar, biomédica, farmacêutica, cosmética, têxtil, etc.)

De forma a garantir o aparecimento de mais equipas portuguesas, é essencial

organizar iniciativas que fomentem o espírito empreendedor nas universidades

portuguesas, nos seus estudantes, grupos de investigação e cientistas,

dotando-os de ferramentas importantes para a criação de uma empresa.



Em 2020 …

PROGRAMA DE IDEAÇÃO (new!)

Fevereiro – março  

3ª EDIÇÃO DA ACELERAÇÃO
Outubro – novembro  



Obrigada

Promotores

Parceiros

Hosts



https://www.youtube.com/watch?v=IT5JahvMGfY

https://www.youtube.com/watch?v=DG0EkWPHAUE

https://www.youtube.com/watch?v=IT5JahvMGfY
https://www.youtube.com/watch?v=DG0EkWPHAUE


Anexos



Candidatos-alvo

O que procuramos 

• Startups em fase de arranque 
ou superior

• PMEs (p.e. novos produtos)

• Projetos com grande 
potencial para escalar 
rapidamente para 
aplicações de mercado



Bootcamps (x8)

As equipas têm de desenhar
todas as components dos seus
modelos de negócio e treinar, 
treinar, treinar os seus pitches 
para investidortes

Testar a ideia e consolisar o 
negócio sob uma perspetiva 
de mercado

5 semanas | 8 bootcamps



Talks (x8)

MEGATENDÊNCIAS

EMPREENDEDORES 
INSPIRADORES 

BIOECONOMIA 
CIRCULAR 

FUNDOS PÚBLICOS 
(UE E PT)

Workshops, "talks“ e 
discussões inspiradoras

FUNDRAISING

PROTEÇÃO DE 
PATENTES 

COMUNICAÇÃO 
EFETIVA 

LIDERANÇA E 
GESTÃO DE 
EQUIPAS



Visitas de campo (x6) 

O ecossistema português 

CESAM

CIIMAR 

ECOMARE 

ALGA+

BIOTREND 

BIOCANT 



Mentoria

CEOs

INVESTIDORES 

EMPREENDENDORES

ASSESSORES 

Seleção de mentores de 
áreas de conhecimento e 
atividade diversos 



Outros benefícios 

Apoio a despesas com viagem e 
alojamento até 7500€ para equipas 
internacionais e até 3500€ para equipas 
portuguesas

1 YR MEMBERSHIP na BLUEBIO ALLIANCE

Lista de serviços e descontos

Ajudamos as equipas 
durante todo o processo

https://docs.wixstatic.com/ugd/a55fba_7936234eca5146c9b20a76c41baadbb5.pdf


Follow up

Reuniões de acompanhamento

Mentoria até um período de 6 
semanas após o programa 

Acesso a network 

Acompanhamento 
personalizado



Calendário 2019


