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Acelerar as PME
nos Novos Negócios do Mar

Com o GreenOffshoreTech vai ser possível acelerar as PME em novos negócios 
do Mar.

Notícias do Mar

Economia do Mar

OGreenOffshore-
Tech é um con-
sórcio europeu 

para acelerar projetos de 

inovação liderados por 
PMEs que utilizem algu-
mas das tecnologias facili-
tadoras essenciais como a 

Indústria 4.0 para tornar os 
setores da energia eólica 
offshore, aquicultura, algas 
e do transporte marítimo 

mais verdes, limpos e sus-
tentáveis.

Esta iniciativa que con-
ta com apoio do Programa 
Horizonte 2020 da União 
Europeia vai disponibilizar 
não só 3 milhões de eu-
ros como também outros 
recursos para financiar di-
retamente pelo menos 100 
projetos em toda a Euro-
pa. 

Projetos
demonstradores 
de grande
escala
Para além do financiamen-
to, o GreenOffshoreTech 
contará com projetos de-
monstradores de grande 
escala para impulsionar a 
inovação junto de peque-
nas e médias empresas, Universidade de Coimbra desenvolveu o Projeto MENU

Cientistas portugueses investigam organismos marinhos para a dor crónica
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utilizando-os como um es-
paço aberto para o desen-
volvimento regional.

Por outro lado, a sua 
disponibilização contribuirá 
para uma testagem mais 
célere das tecnologias e da 
sua validação em ambien-
tes operacionais ajustados 
à realidade.

Para além de todo este 
apoio, será igualmente 
criada uma plataforma que 
promova a inovação na 
economia azul e o empre-
endedorismo junto do setor 
empresarial.

«O GreenOffshoreTech 
é uma iniciativa europeia 
catalisadora do ecos-
sistema de inovação da 
economia azul em que o 
principal foco é acelerar 
a monetização de novas 
tecnologias eficientes, 
com elevada performan-
ce ESG e rentáveis. Este 
é o novo caminho para 
construirmos uma eco-
nomia do mar de elevado Energia Windfloat vai ser implementada

A Universidade de Coimbra está a desenvolver uma rede de pesca biodegradável
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valor acrescentado», su-
blinha Ruben Eiras, Secre-
tário-Geral do Fórum Oce-
ano, entidade gestora do 
Cluster do Mar Português e 
parceira do consórcio Gre-
enOffshoreTech.   

“Call for
proposals”:
brevemente
disponível
Muito brevemente será lan-
çada a primeira fase da sub-
missão das candidaturas 
para ajudar a dar resposta 
a um conjunto de desafios 
que atualmente enfrentam 

os setores offshore acima 
mencionados.

Toda a informação será 
disponibilizada no website 
oficial do projeto.  

Sobre
o Green
OffshoreTech
O GreenOffshoreTech é 
um projeto europeu que 
integra nove dos principais 
clusters da Europa e três 
pequenas e médias empre-
sas provenientes de 15 re-
giões distribuídas pela Ale-
manha, Islândia, Letónia, 
Polónia, Portugal, Noruega 
e Reino Unido.

Sobre
o Fórum Oceano
Criado em 2009, o Fórum 
Oceano é uma entidade 
privada sem fins lucrativos 
reconhecida pelo Governo 
português como entidade 
gestora do Cluster do Mar 
Português. 

Conta atualmente com 
132 associados em repre-
sentação de todos os seto-
res da economia azul, en-
tre empresas, associações 

Gin Nautilus criado pelo Politécnico de Leiria

Centro Biomarinho de aquacultura offshore de amêijoasPolitécnico de Leiria criou uma inovação alimentar de Azeite
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Centro Biomarinho de aquacultura offshore de amêijoas Hamburger de pescado criado pelo Politécnico de Leiria

Paté de percebe criado pelo Politécnico de Leiria
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empresariais, centros de 
Investigação e Desenvol-
vimento Tecnológico, insti-
tuições de ensino superior, 
autarquias e outras organi-
zações. Estes representam 
50% do PIB da economia 
azul a nível nacional.

O Fórum Oceano tem por 
objetivo reforçar a dinâmica 
e cooperação estratégica 
entre os seus associados 
e stakeholders, promoven-
do a competitividade das 
principais cadeias de va-
lor que utilizam o mar e os 
recursos marinhos como 
elementos centrais da sua 
atividade.

Gelado Artesanal Kefir com Algas criado pelo Politécnico de LeiriaPolitécnico de Leiria desenvolveu projeto inovador em óleos alimentares

O Windfloat vai criar muitos postos de trabalho

Pão de algas criado pelo Politécnico de Leiria


