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10 novas startups ligadas à Economia do Mar 

criadas no âmbito do projeto PLATICEMAR 

 

• Projeto desenvolvido pelo Consórcio liderado pela Inova-Ria - 

Associação de Empresas para uma Rede de Inovação em Aveiro, em 

parceria com a Fórum Oceano – Associação da Economia do Mar; a 

ACIFF – Associação Comercial e Industrial da Figueira da Foz; a 

NERLEI – Associação Empresarial da Região de Leiria, e o 

Sinestecnopolo. 

• Concurso de ideias de Negócio envolveu 35 candidaturas de todo o 

País, resultou na criação de 10 startups e na distinção de cinco 

empresas com prémios pecuniários de apoio ao desenvolvimento 

da sua atividade. 

• Elaborado o Estudo de Diagnóstico do Potencial do Setor TICE na 

Economia do Mar. 

 

Os vencedores regionais do Concurso de Ideias de Negócio, realizado no âmbito do 

projeto PLATICEMAR - Plataforma de Consolidação do Setor TICE e Empreendedorismo 

na Economia do Mar, cuja apresentação de resultados aconteceu no dia 13 de 

novembro, na Alfândega do Porto, no Congresso “Empreendedorismo na Economia do 

Mar– Resultados do projeto PLATICEMAR”, foram: Sal Verde (Porto), R5 Marine 

Solutions (Aveiro), AquaAll (Figueira da Foz), Fishify (Leiria) e Trackbow (Sines). 
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O Concurso de Ideias de Negócio do PLATICEMAR registou um total de 35 candidaturas 

provenientes de todo o território nacional, abrangendo diversas áreas ligadas ao médio-

alto conhecimento e tecnologia, tendo sido selecionadas as 25 melhores propostas, que 

integraram um programa de mentoria e aceleração, que lançou as bases para a criação 

de startups ligadas à Economia do Mar. No final do projeto foram criadas 10 novas 

startups, distribuídas pelos vários territórios de intervenção do projeto, nomeadamente 

Porto, Aveiro, Figueira da Foz, Leiria e Sines (lista no final). 

 

Numa primeira fase do projeto, através de atividades regionais de mobilização de 

stakeholders, que originaram cerca de 35 sessões de trabalho, foi identificado um 

conjunto de oportunidades de integração das TICE na EM, entre as quais se destacam: a 

diversidade de mecanismos de financiamento existentes para projetos na EM, a 

possibilidade de surgimento de novas atividades e otimização das existentes por via da 

recolha e tratamento de big data gerado pelas atividades da EM (Industria 4.0), a 

utilização da robótica e automação industrial para conferir escalabilidade e 

rentabilidade a atividades da EM ou a possível exploração de recursos minerais 

(sobretudo alguns minérios com escassez na Europa) que decorre do alargamento da 

plataforma continental. Estes resultados estão refletidos e detalhados no Estudo de 

Diagnóstico do Potencial do Setor TICE na Economia do Mar, uma das ferramentas de 

trabalho desenvolvidas no âmbito do projeto. 

 

O consórcio promotor do projeto considera que o PLATICEMAR contribuiu 

positivamente para o posicionamento do setor TICE, enquanto setor transversal às 

restantes áreas de atividade, fomentando o empreendedorismo e a inovação e 

explorando as oportunidades e desafios num setor tradicional como a EM. Destaca 

ainda, o apoio fulcral da equipa do COMPETE 2020 e do IAPMEI, desde a submissão e 

aprovação da candidatura até ao seu acompanhamento, ao cofinanciar e compreender 

a importância das ações acima descritas. 
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Sobre o projeto PLATICEMAR 

O projeto PLATICEMAR - Plataforma de Consolidação do Setor TICE e Empreendedorismo na 

Economia do Mar, promovido pela Inova-Ria - Associação de Empresas para uma Rede de 

Inovação em Aveiro, em parceria com o Fórum Oceano – Associação da Economia do Mar, a 

ACIFF – Associação Comercial e Industrial da Figueira da Foz, a NERLEI – Associação Empresarial 

da Região de Leiria, e o Sinestecnopolo, teve com objetivo despertar a sociedade para a 

importância e valor do empreendedorismo e espírito empresarial na Economia do Mar (EM), 

tendo como base o incremento da cooperação empresarial e a incorporação de novas 

capacidades e competências oriundas do setor das Tecnologias de Informação, Comunicação e 

Eletrónica (TICE). 

Este projeto pretendeu ainda contribuir para a definição de políticas de Empreendedorismo e 

Inovação promotoras de um modelo de desenvolvimento sustentável na Fileira da Economia do 

Mar, aproveitando a Estratégia Nacional para o Mar e das estratégias regionais/nacional de 

especialização inteligente/ RIS3 como fatores impulsionadores e aceleradores do processo de 

Inovação na Economia do Mar em Portugal, sendo cofinanciado pelo Programa COMPETE 2020 

no âmbito do Sistema de Apoio a Ações Coletivas – Promoção do Espírito Empresarial, 

envolvendo um investimento elegível superior a 700 mil euros. 

 

Lista das 10 startups criadas no âmbito do PLATICEMAR 

Sal Verde - Do Mar à Mesa Saudável - Porto 

Produção industrial de Salicórnia com teor de sal controlado, e transformação num produto 

liofilizado, baseada em processos biotecnológicos IDT. 

ViP - Vigilância das praias e monitorização do litoral - Aveiro 

Sistemas Aéreos Pilotados Remotamente seguros, com elevada capacidade de carga para 

operações no litoral e offshore. 

R5 Marine Solutions - Aveiro 

Soluções de engenharia marítima baseadas em modelos digitais de custo-benefício para 

proteção e sustentabilidade da orla costeira. 

AquaAll – Figueira da Foz 

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. 
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Timeoff – Figueira da Foz 

Promoção e oferta de percursos de natureza inexplorados, na região da Figueira da Foz. 

Moço do Peixe – Comércio de peixe online - Leiria 

Plataforma online de comércio de peixe fresco, diretamente do Mar de Peniche. 

Fishify – Leiria 

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

Welcome to Sines - Sines 

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 - Sines 

Comercialização do produto Trackbow, sistema inovador de apoio à navegação, a proprietários 

de embarcações de recreio como veleiros e iates. 

Subwine – Vinho estagiado no Mar - Sines 

Produção e comercialização de vinho estagiado no mar, adquirindo características únicas e um 

resultado ímpar na caracterização da sua garrafa. 

 

 

 

 


