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Consórcio do Projeto:

Entidades Financiadoras:

Apoio:

PLATAFORMA
DE CONSOLIDAÇÃO
DO SECTOR DAS TICE
E EMPREENDEDORISMO
NA ECONOMIA DO MAR

OBJETIVOS

I GALA PLATICEMAR
CONCURSO IDEIAS
DE NEGÓCIO
Promover o empreendedorismo e a
inovação e estimular o desenvolvimento de
conceitos de negócio com base na aplicação
das TICE em setores emergentes da EM,
capacitando iniciativas empresariais e
fomentando a concretização de startups.

VENCEDORES
PORTO
Sal Verde
Do Mar à Mesa Saudável
Promotor(es): Marisa Ribeirinho.

Valorização da Salicórnia, transformação, aplicação e comercialização na indústria alimentar,
baseada em processos biotecnológicos.
CyanoCare
Promotor(es): Jorge Cardoso; Bruna
Costa; Rita Mota & Paula Oxelfelt.

Desenvolvimento de produtos
de elevado valor acrescentado
com base em cianobactérias.

1. F acilitar e apoiar o aparecimento
de novas empresas focadas em
atividades de médio-alto conhecimento e/ou tecnologia, alinhadas com as necessidades reais e
especificas de um tecido empresarial estabelecido na economia
do mar (EM);

2. P
 reparar os empreendedores para
os desafios de iniciar uma nova
atividade e lança-la no mercado;
3. Promoção do empreendedorismo
de base tecnológica na EM, do
seu crescimento e afirmação internacional.

R5 Marine Solutions

AquaAll

Promotor(es): Bruno Rocha;
Alexandre Nolasco; André Monteiro;
Márcia Lima & Carlos Coelho.

Promotor(es): Marta Ressurreição.

Observação e Inspeção
subaquática

Desenvolvimento de software
inovador de análise custo-benefício de intervenções costeiras
(COAST) e offshore
Natursensæ
Feel the nature in your skin
Promotor(es): Carla Bastos;
Constança Gomes;
Ângela Cerqueira & Fernando Rocha.

Conceção, desenvolvimento e
prototipagem de formulações
dermocosméticas no âmbito da
Peloterapia.
Projeto ViP
Vigilância das praias e
monitorização do litoral
Promotor(es): Jorge Tavares.

Prestação de serviços de assistência remota e vigilância de
praias, zonas litorais e offshore
com recurso a drones.
MERO
Manter e Recuperar o Oceano

TOPAME

Promotor(es): Catarina Marques;
Teresa Batista & Victor Neto.

Promotor(es): Tiago Sá;
Paulo Silva & Tiago Fernandes.

Design de produtos inovadores
a partir de plástico com origem
no oceano através de tecnologia low-tech.

Otimização de rotas de forma
instantânea, para poupança de
tempo e combustível em embarcações.

FIGUEIRA DA FOZ

VeganMar

Ocean Scanner

Promotor(es): Ana Pinto e Costa;
Mafalda Baptista; Mariana
Carneiro & Mariana Simões.

Promotor(es): Diana Pacheco;
Adriana Luz & Sara Sousa e Brito.

Produção integrada em aquacultura de camarão da costa com ouriços-do-mar, macroalgas e plantas
halófitas, através de um sistema
IMTA com o sistema RAS em ambiente fechado.

Promotor(es): Sérgio Correia & Sónia Falcão.

OffShore Energy Figueira

SINES

Promotor(es): Luís Carlos.

Sistema inovador de aproveitamento da energia das ondas e
vento.
AquaDreams
Promotor(es): Andreia Domingues;
Mafalda Catarino & Sandra Mortágua

Instalação de aquaponia em regime de recirculação, em água salgada, para produção de poliquetas e de plantas halófitas.

LEIRIA / PENICHE
IberoAlgas
Promotor(es): Cristiana Pereira da Cunha.

Produção em aquacultura de forma 100% biológica das espécies
Pyropia yezoensis e a Pyropia tenera, algas destinadas à confeção do Sushi.
Do Mar
Comércio de Peixe online
Promotor(es): Henrique Estrelinha
& Ana Estrelinha.

Plataforma online de comércio
de peixe fresco, diretamente do
mar de Peniche.
Fishify

AVEIRO

Software de reconhecimento
biométrico articulado com um
hardware fotográfico que resulta
na identificação e caracterização
do pescado.

Moulds Bond

Undersee

MARLight

Inovação na extração de Omega-3
EPA de uma microalga marinha do
género Nannochloropsis.

Promotor(es): Carlos Albuquerque
& Marlene Airosa.

Desenvolvimento/ conceção de novas mesas de crescimento de ostra.

Promotor(es): Jorge Vieira & Tiago Cristóvão.

Sistema inovador e económico
para a monitorização contínua
de parâmetros de qualidade ambiental no mar e outras massas
de água.

Promotor(es): André Lucas & Rui Santos.

Comércio de peixe fresco através
de uma plataforma e-commerce.

Promotor(es): Manuel Seixas;
Rafaela Freitas & Adriana Luz.

Produção e comercialização de
starlights biológicos para a pesca noturna.

Criação de uma atividade que
disponha de equipamentos
ROVs, para a realizar observação, inspeção e diagnóstico de
condições subaquáticas.

Welcome to Sines
Promotor(es): Leonardo Carvalho.

Desenvolvimento de um serviço
integrado de transporte, alojamento e estadia para tripulantes
dos navios que passam pelo Porto de Sines, incluindo a oferta de
excursões/tours.
TrackBow
Promotor(es): José Nobre.

Comercialização do produto
TrackBow, sistema inovador de
apoio à navegação, a proprietários de embarcações de recreio
como veleiros e iates.
Centro de Talassoterapia Sines
Promotor(es): Raquel Ribeiro.

Abertura de um centro de Talassoterapia, utilizando a água do
mar e algas, para fins terapêuticos e preventivos, que garante
excelentes resultados para a saúde.
SUBWINE
Promotor(es): Joaquim Parrinha.

Produção e comercialização de
vinho estagiado no mar, adquirindo características únicas e um
resultado ímpar na caracterização da sua garrafa.
LifeFinder
Promotor(es): Nuno Tavares.

Desenvolvimentos de uma pulseira / tag para tripulantes de
embarcações marítimas, como
localizador em caso de acidente no mar.

