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1.

ENQUADRAMENTO

O oceano desempenha um papel fundamental para o futuro da humanidade.
O oceano é responsável pela produção de metade do oxigénio do planeta Terra, e absorve mais
de um quarto do dióxido de carbono produzido. É uma importante fonte de alimentação
saudável, energia, transporte ou lazer, fornecendo ao mesmo tempo a base para inúmeras
atividades económicas que criam riqueza e empregos.
Considerado atualmente como “a nova fronteira da economia”, o oceano possui uma riqueza
imensa em recursos e um enorme potencial para impulsionar o crescimento económico, o
emprego e a inovação.
E é, cada vez mais, reconhecido como indispensável para solucionar muitos dos desafios globais
que o planeta enfrenta e vai enfrentar nas próximas décadas, desde a segurança alimentar
mundial, passando pelas alterações climáticas, até ao abastecimento de energia, recursos
naturais e melhorias nos cuidados de saúde.
O oceano encontra-se nos dias de hoje sob uma enorme pressão crescente devido à
sobreexploração, poluição, diminuição da biodiversidade e às alterações climáticas.
Neste contexto, dada a sua importância intrínseca e global para o futuro da humanidade, a
concretização de todo o potencial proporcionado pelo oceano vai exigir, assim, preservar a saúde
do oceano e a exploração sustentável dos recursos marinhos, como forma de assegurar a sua
utilização futura e o seu contributo para um desenvolvimento sustentável em termos económicos
e ambientais.
O oceano dá um grande e crescente contributo para a economia global, impulsionando o
crescimento da atividade económicas, empregos, inovação e oportunidades de negócios. Num
estudo publicado em 20161, a OCDE estimou que o tamanho da Economia do Oceano, também
conhecida como Economia Azul, era de 1,5 biliões de dólares em 2010, equivalente a cerca de
3% do PIB global. Este estudo estima ainda que em 2030, sua contribuição deverá duplicar de
tamanho em relação aos níveis de 2010, atingindo os 3 biliões de dólares e proporcionando
emprego a cerca de 40 milhões de pessoas a tempo integral.
Segundo o mesmo estudo, a Economia Azul (ou Economia do Oceano), abrange as atividades
económicas das indústrias baseadas no oceano (como pesca, a aquicultura marinha e as
indústrias de processamento; a extração de petróleo e gás offshore; o transporte marítimo de
carga e de passageiros; as instalações portuárias e a logística; as infraestruturas e obras
marítimas; a construção e reparação naval; o fabrico de estruturas marítimas; energias
renováveis marinhas; a biotecnologia marinha; a mineração em águas profundas; a vigilância e
segurança marítima; o turismo marítimo e costeiro; serviços comerciais marítimos; produtos e
serviços marinhos high-tech, e o ensino, formação e investigação científica) mas também os
ativos, bens e serviços dos ecossistemas marinhos (nomeadamente oceanos, pântanos salgados
e zonas entremarés, estuários e lagoas, manguezais e recifes de coral, a coluna de água, incluindo
o mar profundo, e o fundo do mar) que fornecem serviços intermediários relevantes para
indústrias baseadas no oceano (como os corais; vias de navegação; absorção de CO2; serviços de
manutenção dos ecossistemas; serviços de regulação dos processos do ecossistema e ciclos
1

OECD (2016), The Ocean Economy in 2030, OECD Publishing, Paris.
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naturais, como regulação da água; e matérias-primas, alimentos e energia, incluindo por exemplo
areia, pérolas, diamantes, pesca e aquacultura de estuário, etc.).
Em Portugal, a Economia Azul tem revelado uma dinâmica positiva, em parte suscitada pelo
recente crescimento do turismo marítimo e costeiro.
Segundo a “Conta Satélite do Mar 2016-2018”2 publicada pelo Instituto Nacional de Estatística
(INE) no final de 2020, a economia azul portuguesa representou, em média, 3,9% do Valor
Acrescentado Bruto (VAB), no triénio 2016-2018, e 4% do emprego (ETC - Equivalente a Tempo
Completo) da economia portuguesa, no período 2016-2017. Trata-se de um desempenho acima
da economia nacional: entre 2016 e 2018, o VAB da Economia Azul cresceu 18,5% (o VAB nacional
aumentou 9,6%) e entre 2016 e 2017 o emprego aumentou 8,3% (na economia nacional a
variação foi +3,4% no mesmo período).
Na mesma publicação, o INE estima que, em 2018, o impacto direto e indireto da Economia Azul
na economia nacional foi de 5,4% do Valor Acrescentado Bruto (VAB), 5,1% do Produto Interno
Bruto (PIB), e 5% das exportações nacionais, que cresceram 21,8%, mais 2,9 p.p. do que as
exportações nacionais.
Para estes resultados muito contribuiu o setor do “Recreio, desporto, cultura e turismo” sendo
responsável por 43,1% do VAB, 40% do emprego, e mais de metade das exportações, onde se
destaca a prevalência dos serviços de alojamento associados ao Turismo Costeiro (procura
turística dos não residentes) com 51,3% do total das exportações da economiza azul e a
restauração associada à procura turística dos não residentes com 12,3%.
O segundo setor mais preponderante da Economia Azul portuguesa é o setor da “Pesca,
aquicultura, transformação e comercialização dos seus produtos”, responsável nos referidos
períodos, por 25,1% do VAB e 33,8% do emprego do total da Economia Azul nacional.
Segue-se o setor dos “Serviços marítimos”, onde se incluem, entre outras, a educação, formação
e a I&D em áreas relacionadas com o mar, atividades de governação, como a defesa e segurança
marítimas e o ordenamento do espaço marítimo, e um grande subgrupo de outras atividades de
serviços, que contribui para 10,7% do VAB e 33,8% do emprego do total da Economia Azul
nacional.
Ainda assim, apesar deste forte contributo da Economia Azul portuguesa para o crescimento
económico nacional, o potencial daquela que é a terceira maior zona económica exclusiva da
União Europeia (UE) e a 11.ª do mundo, continua a estar muito longe de ser explorado na sua
plenitude, nomeadamente em termos de emprego, indústria e desenvolvimento tecnológico.
Neste contexto, e reconhecendo esta lacuna, o Governo português definiu a Economia Azul como
uma prioridade, definindo um plano de ação de longo prazo para a modernizar e dinamizar,
nomeadamente as atividades económicas tradicionais de grande relevância, como a pesca, o
turismo, os transportes marítimos, a construção e a reparação naval, as energias azuis e a
biotecnologia azul.

2

INE (2020), Conta Satélite do Mar 2016-2018, Serviço Comunicação e Imagem do INE, Lisboa.
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Por sua vez, a RIS3 Alentejo - Estratégia de Especialização Inteligente da Região do Alentejo 20203
aponta a água como um fator chave para o desenvolvimento regional do Alentejo,
nomeadamente como uma fonte de bem-estar para aplicações termais e de saúde, ponto de
interesse turístico e elemento fundamental para a agricultura.
A RIS3 Alentejo 2020 destaca a costa alentejana como uma extensa frente marítima com um
elevado potencial de desenvolvimento, através das tradicionais atividades pesqueira e turística,
ou de atividades emergentes mais intensivas em conhecimento (potencialmente, associadas à
biotecnologia e à energia), e cuja excelência do património natural, costeiro e marinho regista
uma crescente atratividade do turismo de natureza (e.g. birdwatching, surfing, passeios a pé,
etc.).
Importa por isso estimular, incentivar e apoiar a criação e o desenvolvimento de empresas na
área do mar e dos recursos hídricos, para que a Economia Azul se venha a constituir um grande
pilar do desenvolvimento da Região do Alentejo, enquanto fator diferenciador gerador de
vantagens competitivas sustentáveis.
Neste sentido, a promoção e estímulo à criação, crescimento e internacionalização de empresas
da Economia Azul no Alentejo passará, inevitavelmente, pelo fomento dos negócios inovadores
e sustentáveis, de base tecnológica e criativa, exigindo uma particular atenção ao estímulo e
apoio à criação de novas empresas e ao reforço da competitividade das empresas da economia
azul que operam nesta região.
A prioridade deverá ser dada a iniciativas empresariais e negócios que promovam a
sustentabilidade ambiental de atividades e setores com fortes dinâmicas de crescimento e
intensivos em tecnologia, conhecimento e criatividade, em particular por via do apoio a “startups” e “spin-offs”, enquanto veículos privilegiados para a incorporação de tecnologia e de
conhecimento no tecido económico regional.
O maior número de empresas e a esmagadora maioria do emprego criado resulta das pequenas
e médias empresas (PME), que constituem a espinha dorsal da estrutura económica nacional e
regional. Neste sentido, será da capacidade de as PME inovarem e explorarem novas ideias de
negócio ligadas à valorização económica dos recursos do mar e dos recursos hídricos, de forma
sustentável, que dependem as exportações e, consequentemente, a força do desenvolvimento
económico sustentável do Alentejo.
O processo de criação e desenvolvimento empresarial, assim como o processo de
internacionalização de uma PME da Economia Azul, está dependente de um modelo de negócio
sustentável que suporte e assegure um bom desempenho económico-financeiro. Na prática, um
negócio da Economia Azul tende a exigir um crescimento mais qualificado das empresas, e para
tal será necessário um bom modelo de negócio e a adoção das melhores práticas de gestão, bem
como o planeamento cuidadoso da abordagem ao mercado internacional. As novas
oportunidades que a economia azul proporciona só podem ser convenientemente aproveitadas
se as PME estiverem bem estruturadas e evidenciarem sinais favoráveis à sustentabilidade a
longo prazo, em termos ambientais e económicos.

3

CCDR Alentejo (2014), Uma Estratégia de Especialização Inteligente para o Alentejo, CCDR-A, Évora
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Neste enquadramento, o presente documento visa aumentar a propensão e motivação para a
criação e desenvolvimento de iniciativas empresariais, em particular de jovens, na área do mar e
dos recursos hídricos na Região do Alentejo, através da análise e apresentação de casos de
sucesso e boas práticas de empresas destes sectores que demonstrem, pelo seu exemplo e
testemunho, as vantagens e fatores de sucesso dos negócios deste cluster estratégico.
O objetivo é claro: inspirar e estimular a criação e o desenvolvimento de novas oportunidades de
negócio centradas no mar e nos recursos hídricos, capazes de atrair e fixar jovens na região, e de
promover a inovação em todas as fases da cadeia de valor dos setores estratégicos da economia
azul, contribuindo assim para a melhoria competitiva e o desenvolvimento económico
sustentável da Região do Alentejo.
Assim, e procurando ao mesmo tempo disseminar a importância da Economia Azul, serão
analisados e apresentados neste documento vários estudos de caso de empreendedores e PME
que centram a sua atuação na exploração sustentável e continuada (operacional e/ou
estrategicamente) de recursos marinhos e hídricos, naturais e endógenos, e de oportunidades de
negócio ligadas ao mar e recursos hídricos, geradoras de riqueza e emprego.
É este enfoque que se pretende documentar e disseminar – que a Economia do “Mar e Recursos
Hídricos” em Portugal, em particular na região do Alentejo, terá um forte crescimento no futuro,
aproveitando melhor todo o seu potencial, traduzindo-se em emprego, indústria e
desenvolvimento tecnológico.
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2.

METODOLOGIA

Através deste estudo procurou-se analisar o modelo de negócio e os processos de crescimento e
inovação levado a cabo por 18 empresas portuguesas, seguindo o modelo dos Estudos de Caso,
criando um repositório vivo de informação relevante sobre os desafios e fatores de sucesso das
empresas da Economia Azul em Portugal.
A escolha das empresas que figuram nos Estudos de Caso resultou de critérios de seriação
baseados na construção de indicadores sobre o desempenho económico de cada empresa em
conjunto com as referências obtidas, por um lado, junto da Fórum Oceano - Associação da
Economia do Mar, enquanto Cluster do Mar Português reconhecido4, e por outro, junto das
entidades parceiras e partes interessadas (“stakeholders”) do projeto Alentejo Azul - Programa
de Empreendedorismo e Inovação do Mar e Recursos Hídricos, ao abrigo do qual se realiza o
presente estudo.
A seleção das empresas foi definida levando em conta os cinco setores com alto potencial para
um crescimento azul sustentável definidos na Estratégia Crescimento Azul da União Europeia5
nomeadamente: “Pescas e Aquacultura”, “Recursos Naturais”, “Energias Renováveis Marinhas”,
“Biotecnologia”, e “Turismo Costeiro e Marítimo”. Para além destes, foram incluídas empresas
de sectores considerados estratégicos por parte das entidades parceiras e partes interessadas do
projeto para o desenvolvimento da economia do mar e dos recursos hídricos no Alentejo,
nomeadamente “Portos”, “Transformação do pescado” e “Serviços marítimos”.
No Alentejo a Economia Azul é muito preponderante, com clara predominância na sub-região
Alentejo Litoral, sendo dominada pelos sectores do “Turismo Costeiro e Marítimo” e pela
“Atividade Portuária”, esta última explicada pela atividade do Porto de Sines, que beneficiou de
um crescimento de 95% entre 2009 a 2017. As “Pescas, Aquacultura e Indústria do Pescado” é
também um sector importante para o Alentejo, nomeadamente em termos da sua identidade e
tradição da região, embora o seu impacto económico não seja muito elevado. Os restantes
sectores da Economia Azul não possuem expressão relevante nesta região.
A exploração do mar e dos recursos marítimos, a renovação da frota pesqueira e a diversificação
e qualificação da náutica e demais atividades de turismo costeiro e marítimo, procurando
preservar as zonas costeiras e aliviar a atual pressão forte dos destinos costeiros, são apostas
muito relevantes que a Região do Alentejo deve assumir nos próximos anos, como forma de criar
novos empregos e riqueza.
Nos Estudos de Caso elencados houve a intenção de as empresas escolhidas serem
representativas das cinco realidades sub-regionais do Alentejo, bem como, de quatro domínios
de especialização inteligente considerados prioritários, nomeadamente:
•
•
•

Alimentação e Floresta;
Economia dos Recursos Minerais, Naturais e Ambientais;
Património, Indústrias Culturais e Criativas e Serviços de Turismo;

4

O “Cluster do Mar Português”, reconhecido a 23 de fevereiro de 2017, pelos Senhores Ministros da
Economia, do Mar, do Planeamento e das Infraestruturas e da Defesa Nacional.
5
Documento de Trabalho do Staff da Comissão Europeia. Report on the Blue Growth Strategy Towards
more sustainable growth and jobs in the blue economy. 2017
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•

Tecnologias Críticas, Energia e Mobilidade Inteligente.

Neste sentido, são apresentados de seguida os Estudos de Caso para as empresas identificadas e
corporizadas no decurso das entrevistas realizadas aos empresários que, com sucesso, têm em
Portugal trilhado o caminho do crescimento azul, sendo o objetivo principal de identificar boas
praticas empresariais e diagnosticar e conhecer para promover e estimular o espirito
empresarial”, (estudo inserido no âmbito da operação ALT20-01-0651-FEDER-000022,
denominada ALENTEJO AZUL - Programa de Empreendedorismo e Inovação do Mar e Recursos
Hídricos, financiada no âmbito do Programa Operacional Alentejo 2020), e procurar responder à
questão central: “Como foi efetuado o processo e criação e desenvolvimento de uma empresa
da economia azul, porque é que foi realizado dessa forma, e quais as vantagens e fatores de
sucesso dos negócios deste cluster estratégico?”.
Para responder a estas questões e aos demais desafios que este estudo encerrou, a equipa da
ECLETIKPIGMENT desenvolveu, em estreito acompanhamento e com a ADRAL, as seguintes
atividades:
•

Pesquisa e recolha de informação necessária sobre a temática atendendo naturalmente
às especificidades e características do território em questão, reunindo o conhecimento
necessário para alicerçar o desenvolvimento dos Case Studies. Nesta etapa foi
fundamental consolidar a delimitação dos subsetores da Economia do Mar e Recursos
Hídricos com potencial de aplicação na Região do Alentejo, tendo em conta as suas
características, seja em termos de relevância e importância destes subsectores para a
economia da região, seja em termos do território e recursos naturais existentes: Costa
atlântica, Costa atlântica, Albufeiras, Rios e outros cursos de água.

•

Definição, tendo por base a delimitação obtida, dos requisitos principais para uma
empresa ser considerada um Estudo de Caso, na perspetiva do projeto Alentejo Azul, e a
definição dos indicadores e fatores a abordar no estudo aprofundado de empresa. Para
o efeito, foram realizados trabalhos de recolha e análise de informação de natureza
secundária, nomeadamente informação estatística e outros estudos semelhantes já
realizados sobre as temáticas em questão.

•

Realização de um levantamento e mapeamento de empresas referência na área da
Economia do Mar e dos Recursos Hídricos, ativas em Portugal como elemento
preparatório do processo de seleção de empresas para a amostra. Conforme acima
referido, este trabalho envolveu a recolha e compilação de listas de empresas fornecidas
pela Fórum Oceano e pelos stakeholders do projeto Alentejo Azul, bem como a pesquisa
online de empresas, nomeadamente através de publicações em sites de referência da
Economia Azul em Portugal, de artigos nos media e de estudos de caracterização
empresarial este sector.

•

Seleção das empresas referência na área da Economia do Mar e dos Recursos Hídricos
para a realização de 18 estudos de caso sobre o seu crescimento e evolução, abordando
os aspetos críticos da sua criação e desenvolvimento do negócio, como forma de
demonstrar, em termos concretos, qual a sua maior inovação e outros elementos
diferenciadores, os obstáculos e dificuldades sentidas e a forma como as ultrapassaram.
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Esta seleção de empresas foi realizada pelos stakeholders do projeto, sob a coordenação
da ADRAL e do SINES TECNOPOLO, entidades promotoras do projeto Alentejo Azul.
•

Estruturação e operacionalização de um guião de entrevista de suporte à elaboração dos
estudos de caso, nomeadamente através de visitas presenciais e entrevistas aos
responsáveis das empresas selecionadas. De referir que algumas das empresas
selecionadas não se mostraram disponíveis para estas visitas e/ou entrevistas pessoais,
tendo o seu estudo de caso sido elaborado apenas com recurso a informação secundária,
nomeadamente a disponível nos seus websites, artigos e publicações nos media, e
relatórios e-Informa6.

•

Elaboração técnica dos 18 Estudos de Caso, e estruturação e elaboração do presente
estudo “Dossier de Case Study de empresas de sucesso do Mar e Recursos Hídricos”,
incluindo e compilando num documento único e de forma exaustiva, toda a informação
recolhida sobre os estudos de caso, quer de natureza primária, nomeadamente visitas e
entrevistas aos responsáveis das empresas, quer de natureza secundária, informação
estatística, pesquisas na web e outros estudos já realizados sobre as temáticas em
questão.

Cada Estudo de Caso encontra-se dividido em 4 questões centrais. Inicia-se com a “Apresentação
da empresa”, onde se traça o seu perfil e se faz uma descrição sucinta do negócio da empresa
selecionada. Num segundo momento aborda-se a “Estratégia e modelo de negócio”, onde é
explicado o processo de criação da empresa e a sua estratégia de crescimento, destacando as
caraterísticas diferenciadoras e específicas da empresa, e se traçam os fatores que conduziram
ao sucesso, bem como os obstáculos e barreira ao crescimento da empresa. Segue-se depois a
caracterização sintética de vários aspetos relevantes como as principais fontes de financiamento
da empresa, as suas relações com os mercados internacionais, e a apresentação das suas marcas
próprias, se aplicável. Por último, enunciam-se as “próximas metas”, onde apresenta de forma
sumária a estratégia para o futuro da empresa.
Face ao exposto, após o enquadramento e introdução do presente estudo (capítulo 1) e a sinopse
metodológica apresentada neste capítulo (capítulo 2), no capítulo que se segue (capítulo 3) são
apresentados os estudos de caso realizados sobre as 18 empresas de sucesso da Economia do
Mar e dos Recursos Hídricos, selecionadas para o efeito pelos stakeholders do projeto Alentejo
Azul.
No capítulo 4, de conclusões, faz-se uma síntese das conclusões e recomendações sobre a
promoção do empreendedorismo azul na região do Alentejo, visando uma melhor resposta aos
desafios e barreiras que limitam a criação de novas empresas na área da Economia do Mar e dos
Recursos Hídricos, como forma de melhor aproveitar todo o seu potencial na criação de riqueza,
novos empregos, mais indústria e desenvolvimento tecnológico.

6

https://www.einforma.pt/
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3.

ESTUDOS DE CASO
3.1.

Exporsado-Comércio e Indústria de Produtos do Mar, Lda.

Perfil da Empresa
Setor Economia Azul
NIF
Atividade Principal
Ano Constituição
Forma jurídica
Volume de negócios (2020)
Empregados (31-12-2020)
Relações com o exterior (2020)
Capital Social
Sede
Site
E-mail

1-Pesca e aquicultura e transformação e comercialização
dos seus produtos
502163437
CAE 03210 - Aquicultura em águas salgadas e salobras
SIC 0921 - Fish hatcheries and preserves
1989|33 anos (Entidade madura: +20 anos)
Sociedade por quotas
230 mil Euros | Microempresa
20 (18 homens e 2 mulheres)
Importa (14,21%); Exporta (79,53%)
744,2 mil Euros | 4 Sócios
Rua Principal de Praias do Sado
Parque Logístico TENSAI, Pavilhão D1, Sala
42910-857 Setúbal
https://ostrasportuguesas.com/
info@exporsado.pt

Qual é o negócio?
A Exporsado-Comércio e Indústria de Produtos do Mar, Lda.
(doravante apenas EXPORSADO) é uma empresa familiar de
referência que se dedica à produção artesanal de ostras
especiais em aquicultura.
Uma concessão - parque de produção com 5 ha e outra com
28ha no estuário do Sado bem como 3,75 ha no Sul do país,
na ria de Alvor em regime de parceria, conferem à empresa um interessante potencial de
produção.
A EXPORSADO tem apostado no cultivo de ostras de origem selecionada, utilizando processos e
produtos que os diferenciam dos seus concorrentes, permitindo-lhe oferecer, através da sua
produção própria e de parcerias com diversos produtores portugueses, ostras de elevada
qualidade que envia para os mais exigentes mercados de todo o mundo.
Com um percurso longo, é provavelmente o maior produtor de ostras de Portugal, que tem neste
momento em curso um projeto de investimento para aumentar a sua capacidade produtiva e
modernizar os seus processos produtivos para chegar às 500 toneladas de produção por ano.
Como nasceu?
A EXPORSADO foi constituída em 1989, por António José Silva, tendo a sua atividade estado
suspensa por alguns anos.
Em 2012, João Silva, filho do fundador, dá um novo impulso à EXPORSADO, iniciando um período
de testes e experiências na produção de ostras em aquicultura que durou três anos.
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No seguimento, em 2015 a EXPOSRSADO passou a dedicar-se exclusivamente à produção de
ostras e desde então o crescimento tem sido continuo.
Na segunda metade do século XIX, as ostras de Setúbal ganharam fama internacionalmente,
devido aos seus nutrientes, a salinidade e a temperatura dos bancos do Estuário do Sado a daremlhe um sabor muito especial e uma textura particularmente carnuda que agradava.
Estas ostras, conhecidas pelo nome de “Les Portugaises”, segundo tudo indica, foram
introduzidas na Europa pelas caravelas Portuguesas regressadas do Oriente. Em 1868, estas
ostras povoaram acidentalmente a costa Francesa com o conhecido episódio do naufrágio da
embarcação “Le Morlaisien”7 que as levava para consumo nesse país.
O estuário do Sado e do Tejo foram entre os anos 50 e 70 do século passado, zonas de excelência
para a produção de ostras. No Domínio Público Marítimo havia um total de 2.394,5 hectares de
concessões, onde trabalhavam 4.000 pessoas, entre permanentes e sazonais. Foi atingida uma
quota de exportações equivalente a 30.000 toneladas anuais (em ostras de mercado) que a
preços atuais corresponderia a um volume de negócios de muitos milhões de euros/ano.
Esta importante atividade económica relacionada com a cultura de ostras terminou com o
desaparecimento das ostras no Estuário do Sado, nos anos 708, tendo ressurgido recentemente
depois da despoluição industrial do rio.
Qual a maior inovação/ ingrediente secreto?
O ingrediente secreto da EXPORSADO é produzir artesanalmente ostras especiais com um índice
de carne superior a 11%, que têm essencialmente França como destino.
O segredo do negócio é trabalhar apenas com juvenis da maternidade de ostras mais importante
da Europa, a Grainocean9, especializada unicamente na produção deste bivalve, e das condições
naturais ímpares dos locais selecionados do estuário do Sado onde as ostras da EXPORSADO
crescem.
A Grainocean pertence a Eric Marissal, um dos acionistas da EXPORSADO (detentor de 32,5%), e
a peça-chave do negócio, garantindo também a recompra do produto final.
As costas Portuguesas são sem dúvida reconhecidas pela
qualidade da água, quer a nível de nutrientes, quer de
temperaturas amenas durante todo o ano. Estas condições
permitem fazer, em cerca de 2 anos, uma ostra de qualidade
superior, denominada “Spéciale”. Trata-se de uma Ostra de
primeira qualidade a todos os níveis, com concha bem formada,
nácar homogéneo e duro, nível de recheio superior a 15%, e sabor
7

Numa das viagens de transporte de ostras a partir de Setúbal, um barco de nome Morlaisien, ia a
caminho de Londres a partir de Setúbal, quando uma tempestade o força a ancorar ao largo de Arcachon.
Tardando o mau tempo em passar e assustado pelo cheiro persistente das ostras que começavam a
decompor-se, o comandante deu-lhes ordem de despejo para o mar, convencido de
8
Prof. Dra. Pessoa,M.F. & Prof. Dr. Oliveira, J.S., “A Ostreicultura no estuário do Sado: Perspetivas de sua
recuperação”, 2005.
9
Criada em 1984, desenvolve desde à 15 anos um importante trabalho de investigação privada,
nomeadamente através da sua filial Génocean.
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único, fresco eligeiramente salgado.
A “C. Angulata”, principal espécie de ostra produzida pela EXPORSADO, enquadra-se
perfeitamente nesta perspetiva, embora o tempo de crescimento seja superior em relação à “C.
Gigas” (em média mais 1 ano), esta evolução mais lenta, permite por outro lado alcançar índices
de qualidade superiores.
Como evoluiu o negócio e qual a situação atual?
Atualmente, a EXPORSADO tem uma produção média anual de cerca de 200 ton/ano, e exporta
cerca de 99% das suas ostras, que têm essencialmente França como destino.
A EXPORSADO apostou na autonomia em todo o processo desde a produção à comercialização.
Para fazer crescer o negócio, a EXPORSADO focou-se exclusivamente na produção de ostras da
qualidade mais elevada, representada pela classificação “Spéciales”, através de métodos de
produção compostos por um conjunto de técnicas tradicionais, fundamentalmente à mão, em
pleno respeito pelo meio ambiente.
O processo de produção começa quando as sementes chegam da maternidade francesa
Grainocean e são divididas cerca de 3 mil sementes por saco. Quando cada saco atinge os três
quilos, dividem-se as ostras novamente por três sacos, repetindo-se o processo, aumentando
gradualmente a malha dos sacos, até que as ostras cheguem à fase adulta, e cada saco tenha
entre 80 a 100 ostras.

Já criadas, as ostras são vendidas aos clientes, sobretudo para França, nomeadamente para
cadeias de supermercados, restaurantes, entre outros.
Com a entrada do acionista Eric Marissal, através da sua Grainocean, a EXPORSADO, em troca do
fornecimento da semente garante a comercialização do produto final, passando a dedicar-se
exclusivamente à produção.
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De uma faturação de cerca de 300 mil euros em 2016, aumentaram para mais de 550 mil euros
em 2019, tendo registado uma quebra em 2020, resultante do impacto negativo da pandemia
Covid-19.
Principais obstáculos ao crescimento?
As parcerias internacionais são um entrave ao crescimento do negócio em Portugal.
O principal obstáculo ao crescimento do negócio em Portugal sentido pela EXPORSADO prendese com o facto de grande parte dos produtores nacionais trabalharem com parceiros
internacionais que, em troca do fornecimento da semente, ficam com a comercialização do
produto final.
O facto destes parceiros internacionais garantirem o escoamento do produto final é bom, mas ao
mesmo tempo, é mau porque são eles que ficam com a mais-valia do negócio.
As ostras são vendidas ao fornecedor das sementes a um preço que varia em média entre os
quatro a seis euros por quilo, consoante a qualidade, mas é este que lhes dá o tratamento final
para que as ostras sejam comercializadas junto do consumidor final.
Ao incorporar na sua estrutura societária um parceiro internacional, a Grainocean, que assegura
o fornecimento de sementes de alta qualidade e garante a recompra, a EXPORSADO ultrapassou
em parte este obstáculo, conseguindo assim ganhar alguma autonomia.
Questões governamentais
Os atuais seguros que existem em Portugal para a aquicultura na prática não funcionam.
Apesar de existirem em termos jurídicos e legais, não funcionam porque as seguradoras não estão
disponíveis assegurar a cobertura dos vários riscos que foram incluídos no diploma legal.
Para contornar este desafio, a EXPORSADO viu-se obrigada a contratar uma seguradora no reino
Unido e pagar um prémio muito elevado que não assegura a cobertura de todos os riscos.
Fontes de Financiamento?
•
•
•

Capitais Próprios
Investidores
Fundos da União Europeia
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Relações com o exterior
A EXPORSADO exporta toda a sua produção para o seu parceiro Francês que é depois responsável
pela comercialização do produto.
Distribuição geografica do volume
de negócios em 2020
Extracomunitário
2%

Nacional
21%

Distribuição geografica das
compras em 2020
Comunitário
28%

Nacional
72%

Comunitário
77%

Marcas próprias
A EXPORSADO é detentora da marca “Riviera Huítres Spéciales”
Novas metas
As novas metas da EXPORSADO passam sobretudo pela criação de dois novos parques e um
armazém, numa área total de 28h, que permitirão aumentar a sua capacidade de produção em
570 toneladas.
Este projeto de investimento terá um custo total de 4,7 milhões de euros, dos quais cerca de 1,4
milhões serão financiados pelo programa Mar 2020.
Com os novos parques chegará também um novo método de produção, que levará ao abandono
da técnica artesanal usada atualmente.

Dossier de Case Study de empresas de sucesso do Mar e Recursos Hídricos

- 17 -

3.2.

ALGAplus - Produção e Comercialização de Algas e Seus Derivados Lda.

Perfil da Empresa
Setor Economia Azul
NIF
Atividade Principal
Ano Constituição
Forma jurídica
Volume de negócios (2020)
Empregados (31-12-2020)
Relações com o exterior (2020)
Capital Social
Sede
Site
E-mail

1-Pesca e aquicultura e transformação e comercialização
dos seus produtos
509 650 171
CAE 03210 - Aquicultura em águas salgadas e salobras
SIC 0921 - Fish hatcheries and preserves
2011| 12 anos (Entidade adulta: 6-19 anos)
Sociedade por quotas
185 mil Euros | Microempresa
17 (10 homens e 7 mulheres)
Importa (22,44%); Exporta (77,87%)
390 mil Euros | 6 Sócios
Parque de Ciência e Inovação, Via do Conhecimento
3830-352 Ílhavo
https://www.algaplus.pt/
geral@algaplus.pt

Qual é o negócio?
A ALGAplus - Produção e Comercialização de Algas eSeus
Derivados Lda. (doravante só ALGAPLUS) dedica- se
desde 2012 ao cultivo controlado e sustentável de
macroalgas marinhas autóctones da costa do Atlântico,
num sistema em terra tão inovador quanto natural e
com certificação biológica.
Localizados na Ria de Aveiro, numa zona Natura 2000, foram pioneiros na Europa a fazê-lo numa
perspetiva de bio economia azul circular, pela integração de uma aquacultura de peixe com
certificação biológica em todo o processo. A sua produção inclui a única maternidade europeia
com escala comercial da espécie Porphyra spp., também conhecida como nori-do-atlântico.
A sua razão de ser é a democratização da aplicação e do consumo das espécies de macroalgas
cultivadas em Portugal, através da otimização de protocolos de cultivo, por forma a assegurar a
melhor qualidade/preço no mercado global.
O objetivo maior é continuar a apostar em inovação, qualidade, sustentabilidade ambiental e
social, valores que estão na base da produção das macroalgas marinhas da ALGAPLUS e que todos
os dias aumentam as potencialidades deste recurso natural, renovável e sustentável.
Como nasceu?
Fundada por Helena Abreu e Rui Pereira, dois biólogos especializados no cultivo de macroalgas a
ALGAPLUS resultou da vontade de trazer para a prática uma vasta experiência acumulada em
diversos trabalhos de investigação conduzidos em Portugal e no estrangeiro, numa atividade
comercial de valor acrescentado com impacte positivo no ambiente e na qualidade de vida das
pessoas.
O principal objetivo foi dar resposta à necessidade crescente do mercado alimentar e da
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cosmética, em obter ingredientes e produtos marinhos naturais, sustentáveis e diferenciadores,
quer pela sua funcionalidade como pela sua origem, através de um recurso que não era explorado
no panorama nacional.
O interesse crescente dos consumidores por
produtos naturais, sustentáveis, saudáveis e
clean label, é vasto e global. Devido ao
crescimento populacional e às crescentes
ameaças ambientais, as fontes sustentáveis de
alimentos e biomateriais, preferencialmente
provenientes de recursos marinhos renováveis,
estão em ascensão. As algas marinhas são um
recurso marinho versátil, usado em quase todos
os setores económicos, contudo são também a
base de um ecossistema marinho saudável, pelo
que a colheita de biomassa selvagem é limitada
em disponibilidade, escala e sustentabilidade
ambiental.
A ALGAPLUS nasceu assim para responder a essa lacuna e, mesmo que ainda com uma equipa
pequena, tem um grande sonho: tornar as algas europeias de cultivo disponíveis e a preços
acessíveis para indústria e consumidores, garantindo um fornecimento sustentável, de alta
qualidade e fiável.
Qual a maior inovação/ ingrediente secreto?
A ALGAPLUS estabeleceu sua posição como pioneira na produção e processamento especializado
de algas com base no conhecimento unido na produção e na área de I&D.
A aposta na área de I&D tem sido fundamental para o perecimento da empresa comparticipação
em duas dezenas de projetos nacionais e europeus quer como líder quer como parceira. O
conhecimento é a base do crescimento.
A ALGAPLUS apostou também na disponibilização dos seus produtos através da criação de uma
Loja Online (https://www.algaplus.pt/loja-online/) e num blog onde para além de informação
sobre os produtos disponibiliza uma série de receitas à base dos produtos comercializados
(https://algaplus.lojasonlinectt.pt/blog).
A ALGAPLUS tem certificação de agricultura biológica e é reconhecida pelo selo PORTUGAL SOU
EU.

Por último, o investimento em Investigação & Desenvolvimento e Inovação e equipamentos é
permanente. Para o efeito os Fundos Nacionais e da União Europeia têm sido estratégicos para a
ALGAPLUS, funcionando como uma alavanca à inovação; à diferenciação; ao desenvolvimento e à
geração de conhecimento assim como ao aumento da competitividade de uma forma geral.
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Como evoluiu o negócio e qual a situação atual?
O modelo de negócio e estratégia baseia-se na bioeconomia circular azul. A empresa firmou a sua
posição como pioneira na área de cultivo e processamento especializado de algas marinhas, com
base em know-how de I&D e produção únicos.
A ALGAPLUS surgiu em 2012 e desbravou caminho, quando ainda não havia legislação, licenças,
nem sequer um modelo de negócio no país.
A empresa apostou num sistema de aquacultura multi-trófica integrada (IMTA) em terra com
certificação biológica, integrando igualmente, uma aquacultura de peixe com certificação
biológica em todo o processo. A produção da empresa inclui ainda, a única maternidade europeia
com escala comercial da espécie Porphyra spp., também conhecida como nori-do-atlântico.
A ALGAPLUS presta ainda consultoria ao nível da produção de novas espécies e apoio técnico e
científico ao desenvolvimento e melhoramento de técnicas de cultivo de macroalgas de acordo
com as necessidades de cada cliente. Produzimos macroalgas de forma customizada a pedido,
quer seja a produção de uma espécie em particular, ou a produção de biomassa com uma
composição específica.
Recentemente a SAPEC Portugal, S.A. tornou-se no maior acionista da ALGAPLUS, adquirindo 57%
do capital da empresa. Segundo Helena Abreu, fundadora e gerente da ALGAPLUS, a entrada da
SAPEC Portugal na estrutura acionista da empresa vai permitir alcançar o “objetivo de acelerar o
crescimento do nosso negócio, consolidando a dimensão e a qualidade da nossa produção,
criando oportunidades em novos mercados e lançando novos desenvolvimentos”10.

De uma faturação de aproximadamente 200 mil euros em 2017, registou-se um aumento para
mais de 450 mil euros em 2018, seguido de uma quebra significativa em 2020, resultante do
impacto negativo da pandemia Covid-19.
Principais obstáculos ao crescimento?
De acordo com Helena Abreu um dos principais obstáculos está em “Democratizar o consumo de
algas”.

10

https://jornaleconomico.sapo.pt/noticias/sapec-portugal-compra-57-da-algaplus-697209
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Um outro obstáculo diz respeito à necessidade de aumentar a produtividade, mantendo a
sustentabilidade económica e ambiental, sem perder a qualidade do produto.
A falta de mão de obra está a ser outro problema com que a empresa se está a deparar
presentemente.
Fontes de Financiamento?
•
•
•

Capitais Próprios
Investidores
Fundos da União Europeia

Relações com o exterior
O volume de negócios da ALGAPLUS é gerado principalmente nas indústrias alimentar e
cosmética, exportando acima dos 75%, para 20 países em todo o mundo.

Distribuição geografica do volume de
negócios em 2020
Extracomunitário
12%

Nacional
22%

Distribuição geografica das
compras em 2020
Comunitário
22%

Comunitário
66%

Extracomunitário
0,02%

Nacional
78%

Marcas próprias
A empresa, de acordo com a gama de produtos que comercializa, optou por criar marcas próprias
adequadas a cada segmento de mercado, designadamente:
•

ALGA + - Marca para venda a granel de macroalgas produzidas pela ALGAPLUS ou de
espécies das águas frias do Norte da Europa, extratos de macroalgas e microalgas
produzidas em Portugal. Prestação de serviços de consultoria técnica e científica a
empresas.

•

Tok de Mar® - Marca comercial da ALGAPLUS para venda de produtos alimentares de
consumo, à base de macroalgas, com certificação bio, destinados ao retalho
especializado, mercearias de produtos biológicos e restauração.

•

Sea Originals® - Marca de produtos de bem-estar à base de algas, disponíveis no retalho
especializado, SPA´s e unidades hoteleiras.

•

Algaessence - Marca desenvolvida em regime de cobranding com a empresa
Allmicroalgae, para venda de produtos únicos e inovadores no mercado em termos
nutricionais, ao combinarem macroalgas e microalgas produzidas em Portugal com
certificação biológica.
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Novas metas
A inovação é a espinha dorsal da atividade da ALGAPLUS, tanto ao nível interno quanto em
projetos de investigação nacionais e internacionais, assente num quadro de recursos humanos
especializado e uma vasta rede internacional de I&DI. Melhoria da eficácia dos processos de
cultivo, diferenciação de soluções inovadoras e de base técnico-científica baseadas nas
macroalgas marinhas, são uma aposta contínua.
A aposta estratégica da empresa para o seu desenvolvimento nos próximos anos está centrada
na alga Porphyra dioica também conhecida por erva-patinha, erva-do-calhau ou nori-doatlântico.
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3.3.

Allmicroalgae - Natural Products, S.A.

Perfil da Empresa
Setor Economia Azul
NIF
Atividade Principal
Ano de constituição
Forma jurídica
Volume de negócios (2020)
Empregados (31-12-2020)
Relações com o exterior (2020)
Capital Social
Sede
Site
E-mail

1-Pesca e aquicultura e transformação e comercialização
dos seus produtos
509 693 326
10893-Fabricação outros produtos alimentares
diversos,ne
SIC 2099 - Food preparations, n.e.c.
2011 | 11 anos (Entidade adulta: 6-19 anos)
Sociedade anónima
706 mil Euros
27 (14 homens e 13 mulheres) | Pequena empresa
Importa (2,50%) e Exporta (84,62%)
475 mil Euros | 2 acionistas
Rua 25 de Abril, s/n
2445-413 Pataias
www.allmicroalgae.com
info@allmicroalgae.com

Qual é o negócio?
A Allmicroalgae - Natural Products, S.A.
(doravante apenas ALLMICROALGAE) é uma
empresa de biotecnologia especializada e
dedicada à produção, comercialização e
distribuição de soluções à base de microalgas para vários sectores do mercado nomeadamente
para alimentação humana, animal, entre outras aplicações como biofertilizantes/
bioestimulantes naturais.
Neste sentido a ALLMICROALGAE tem vindo a desenvolver produtos alimentares e suplementos
dietéticos à base de pó de microalgas, como biscoitos, comprimidos/cápsulas, aperitivos, e
também e rações animais e de aquacultura.
É atualmente uma das maiores empresas produtoras de microalgas da Europa, com uma
capacidade instalada de produção de 100 toneladas por ano, com possibilidade de expansão,
produzindo anualmente várias espécies de microalgas, nomeadamente, Chlorella sp., Spirulina
(Arthrospira platensis), Phaeodactylum tricornutum, Tetraselmis sp., Nannochloropsis sp. e
Scenedesmus sp..
A ALLMICROALGAE produz microalgas de alto valor nutricional, de forma sustentável, via auto e
heterotrófica, onde fermentadores, flat-panels, fotobiorreatores tubulares e open raceways
ponds permitem uma produção em larga escala.
A partir de Pataias, em Leiria, a ALLMICROALGAE está particularmente focada no mercado
internacional, em particular na Europa que absorve mais de 80% das 80 toneladas produzidas
anualmente, mais de 100 previstas para 2022, sendo a maior produtora de microalgas da Europa
a usar a luz do Sol no processo de fermentação das algas em água doce.
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Como nasceu?
A ALLMICROALGAE nasceu em 2007 a partir de um projeto promovido pelo Grupo SECIL, uma das
maiores cimenteiras portuguesas, que pretendia perceber se as microalgas poderiam fixar o CO2
proveniente da indústria cimenteira e serem parte da solução para a descarbonização. Os
primeiros anos foram dedicados sobretudo a atividades de I&D para entender o potencial deste
projeto visionário e sustentável, com foco em ensaios à escala laboratorial e piloto.

Após as primeiras colheitas terem sido feitas numa fábrica experimental de produção de
microalgas, em 2009 a Secil deu um passo em frente e construiu e colocou em funcionamento
uma primeira fábrica de 1 hectare, que ainda hoje faz parte da empresa.
O ano de 2013 marcou o início da produção industrial de microalgas, após a conclusão construção
da unidade industrial. Em 2014 foi lançada a marca portuguesa ALLMA®, marca sob a qual a
ALLMICROALGAE disponibiliza os seus produtos alimentares no mercado.
Em 2015 é criada formalmente a empresa ALLMICROALGAE, até então apenas um projectopiloto, a unidade de produção, Algafarm, expande-se com a construção da unidade de
fermentação com um forte investimento em nova tecnologia, permitindo à empresa expandir a
sua oferta de produtos para outras espécies assim como a sua capacidade produtiva e
competitiva.
Em 2018 a empresa obtém a Certificação Orgânica da EU para a produção de Chlorella vulgaris
(PT-BIO-03), tornando a ALLMICROALGAE na única empresa europeia com produção orgânica em
grande escala.
Com o objetivo de expandir o seu impacto internacional, impulsionando mercado e o alcance
científico da empresa, em 2020 a ALLMICROALGAE une forças com um novo acionista estratégico,
o Grupo GREENTECH, pioneiro francês em biotecnologia especializado em: extratos de plantas
(Greentech), biologia de algas (Greensea), microrganismos (GreenCell) e alimentos e rações à
base de microbiota (Solactis).
Em 2021, a ALLMICROALGAE expandiu sua produção para a Spirulina obtendo a respectiva
Certificação Orgânica da EU (PT-BIO-03), à qual se seguiram as certificações GMP + FSA, GMP e
Kosher.
Nestes 12 anos, o investimento total da ALLMICROALGAE atingiu 15 milhões de euros.
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Qual a maior inovação/ ingrediente secreto?
O
grande
triunfo
da
ALLMICROALGAE reside no seu
processo de produção único e
muito exigente em termos de
garantia de qualidade, com
particular destaque para a
fermentação das microalgas de
água doce, que permite aumentar
em muito a capacidade de
produção. Depois de germinada,
muito mais depressa do que pelo
processo normal, as microalgas
entram nos megarreatores, compostos por 300 quilómetros de tubo. Depois da fermentação,
com base em leveduras tradicionais como as que são usadas na produção de cerveja, a cultura é
injetada em grandes fotobiorreatores, para poder crescer, sendo no final transformada num pó
fino com uma qualidade nutricional única e diferenciadora.
Otimizar o consumo de nutrientes por parte das algas é também uma parte importante do
trabalho, sendo necessário controlar a temperatura, a luz, o PH a que se submetem os seres
microscópicos,
Por último, o investimento em Investigação & Desenvolvimento e Inovação e equipamentos é
permanente. A otimização das condições de cultura para maximizar a produção, o perfil
bioquímico e as atividades funcionais da biomassa de microalgas estão no centro das atividades
de I&D da empresa – sempre em linha com as necessidades individuais e sugestões dos seus
parceiros comerciais e industriais.
Para o efeito os Fundos da União Europeia têm sido estratégicos para a ALLMICROALGAE,
funcionando como uma alavanca à inovação; à diferenciação; ao desenvolvimento e à geração de
conhecimento assim como ao aumento da competitividade de uma forma geral.
Como evoluiu o negócio e qual a situação atual?
Conforme acima referido, a ALLMICROALGAE pertence ao Grupo SECIL, tendo sido criada para
que no futuro as microalgas pudessem vir a ser consideradas como parte da solução e para a
captura do CO2 emitido pela cimenteira.
Em termos de benefícios ambientais, além de captarem CO2, as microalgas podem acumular
metais pesados e também são conhecidas por limpar “resíduos”, fazendo assim parte da chamada
Economia Circular.
No entanto, enquanto decorre a investigação nessa área, a empresa tem vindo a apostar nos
nichos alimentar (de homens e de animais), cosmético e de suplementos, com todo o rigor
necessário.
Em 2013, a empresa entrou no mercado de produção e comercialização de microalgas, com um
foco na Chlorella vulgaris de qualidade Premium, arriscando entrar num mercado de elevada
procura e com uma oferta diferenciada, especialmente após ter obtido em 2018 a Certificação
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Orgânica Europeia, que lhe conferiu um caracter único no mercado face à
concorrência europeia (exclusivamente não orgânica) e internacional. Em
2021, o início da produção de Spirulina, com foco no sector agroalimentar,
vem consolidar a aposta da empresa no mercado global largamente em
expansão, que permitiu aumentar a atratividade do portfolio apresentado.
O processo de produção de espécies de microalgas industriais da ALLMICROALGAE é único, muito
flexível e com altos requisitos de qualidade. Tudo começa no laboratório num pequeno tubo de
ensaio, e quando atingem concentrações mais elevadas, as microalgas são transferidas para um
volume maior, com mais espaço para crescimento, passando à fase da fermentação que se inicia
num reator de vidro e passando posteriormente para um reator em escala industrial. Depois as
microalgas são transferidas para um reator autotrófico, passando posteriormente para um reator
Flat panel (Green Walls), sendo depois transferidas para os reatores tubulares industriais, onde
as algas crescem naturalmente no exterior ao sol, mantidas nas condições mais adequadas para
a divisão celular. De seguida, dá-se a fase de concentração, onde a cultura de algas vivas é filtrada
para separar a biomassa sólida da fase líquida, à qual se segue a pasteurização, centrifugação até
chegar a um número de células significativo que compense fazer o processamento,
nomeadamente produzindo uma pasta concentrada, por exemplo para o mercado da
aquacultura, ou produzindo um pó que é usado na nutracêutica como ingrediente ou suplemento
alimentar.
Do ponto de vista nutricional as microalgas da marca apresentam perfis nutricionais naturais
muito acima da média dos produtos que existem no mercado e reforçam-se enquanto fonte de
proteína vegetal completa, detendo todos os aminoácidos essenciais, fibra, vitaminas do
complexo B, como a B12 (essencial para vegans e vegetarianos), minerais, à semelhança do ferro,
cálcio ou zinco, e ácidos gordos polinsaturados (particularmente o ómega-3). Este projeto valeu
à empresa ALLMICROALGAE a distinção de Produto Inovação dos Food & Nutrition Awards 2019
– Chlorella Orgânica Premium.
Esses produtos de alto valor acrescentado podem ter várias aplicações alimentares diárias na vida
do consumidor, podendo ser tomados como suplemento diário em comprimidos/cápsulas ou
como ingrediente alimentar em batidos ou sumos, sopas, produtos à base de pão, como topping
de sobremesas ou pequenos-almoços, condimentos, etc.
Por isso, não é de admirar que os produtos da ALLMICROALGAE sejam muito procurados pelo
mercado vegan, porque além de toda a riqueza nutricional, estas algas têm bastante vitamina
B12 e um elevado teor de proteína vegetal.
Atualmente, o sector das microalgas está claramente em expansão, e a procura das mesmas tem
sido cada vez mais acentuada, parte das empresas de suplementos dietéticos, de grandes
empresas da indústria alimentar, os operadores de alimentação animal, e as empresas de prémisturas.
Este interesse e reconhecimento mundial do valor nutricional das microalgas, aliado à procura
por ingredientes de origem natural e produção sustentável, começou a fazer-se sentir nos últimos
anos, com impactos positivos nos resultados, procura e aumento das vendas da ALLMICROALGAE.
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Desde 2017 a ALLMICROALGAE tem registado um crescimento acentuado e sustentável do seu
volume de negócios, atingindo em 2019 mais de 821 mil Euros, à qual se seguiu uma ligeira
redução em 2020, resultante do impacto negativo da pandemia Covid-19, mas ainda assim muito
acima do valor registado em 2018.

Para estes excelentes resultados, e o aumento da notoriedade e reconhecimento mundial
dos produtos da ALLMICROALGAE, muito tem contribuído o facto de que quer a
ALLMICROALGAE quer as suas microalgas serem atestadas e certificadas por entidades
reguladoras reconhecidas e independentes, que traduz o total compromisso de

transparência e excelência entre a empresa e o mercado e que vem reforçar os elevados
padrões de produção e soluções disponíveis.
Principais obstáculos ao crescimento?
Fazer com que o consumidor veja as microalgas não como um suplemento, mas como um
ingrediente regular em sua dieta
Um dos mais significativos desafios que o sector das microalgas enfrenta atualmente é fazer com
que as pessoas não as consumam apenas como produtos de desintoxicação e em dietas de
emagrecimento, mas também como um ingrediente habitual na sua alimentação diária, sem que
o preço, o sabor ou a facilidade de uso sejam um problema.
Em Portugal, o principal problema é o desconhecimento que persiste, uma área relativamente
recente no país que precisa ser comunicada, divulgada, diferente de certos países europeus que
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apresentam maior maturidade face ao nível do consumidor final, e por isso maior vontade de
experimentar/comprar/pagar
A sensibilidade da população para a sustentabilidade ambiental, os novos hábitos alimentares e
o mercado vegetariano e vegan ajudam, mas a procura poderia ser muito maior se as microalgas
passassem a fazer parte da dieta diária da população em geral.
Falta de conhecimento a nível das propriedades das microalgas e do seu aproveitamento
A nível industrial, o mercado das microalgas apresenta desafios em termos de valores e de volume
total de microalgas utilizadas pelas várias indústrias. A principal razão deve-se, não da falta de
potencial, mas sobretudo pela falta de conhecimento a nível das propriedades das microalgas e
do aproveitamento das mesmas nas várias aplicações em produtos finais.
Neste contexto, a ALLMICROALGAE tem conduzido o seu processo de crescimento com base nos
indicadores dos mercados que está a trabalhar, apostando em parcerias estratégicas e negócios
que possibilitem um crescimento económico sustentável, e que garantam o escoamento das
microalgas que produz. Projetos nacionais e europeus em que a empresa está integrada têm
contribuído para potenciar essa aprendizagem do mercado e para o reconhecimento
internacional que a empresa já detém.
Dificuldades no processo de aprovação por parte da União Europeia de mais espécies de
microalgas para consumo humano
Também o processo de aprovação por parte da União Europeia de outras espécies de microalgas
como ingredientes ou suplementos para consumo humano tem sido um dos principais obstáculos
ao crescimento da empresa.
Ao longo dos anos a ALLMICROALGAE tem trabalhado com novas espécies de microalgas com
compostos nutricionais e funcionais de altíssimo valor (como p.e. Omega 3) que precisam de
aguardar por um longo e complexo processo de certificação por parte da União Europeia. A
submissão destes produtos como “Novel Food” implica um investimento considerável a nível
temporal e a nível financeiro, não havendo quaisquer garantias de que o resultado seja positivo.
No entanto, a ALLMICROALGAE tem esperança que este processo seja alterado e melhorado a
médio e longo prazo.
Fontes de Financiamento?
•
•
•

Capitais Próprios
Investidores
Fundos da União Europeia

Relações com o exterior
Nos últimos 3 anos a ALLMICROALGAE tem registado um aumento crescente das suas
exportações, tendo em 2020 atingido os 597 mil Euros (mais de 333% dos 137,7 mil Euros
registados em 2017), representando cerca de 85% do valor total do seu volume de negócio, quais
mais de 72,6% são para o mercado intracomunitário (62% do valor total do volume de negócios.
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A ALLMICROALGAE vende os seus produtos nos mercados B2B, B2C e D2C em Portugal e
no estrangeiro através da sua marca própria “ALLMA”. As primeiras apostas na expansão
digital da marca revelam uma crescente aderência muito positiva à oferta proporcionada,
o que ilustra todo o potencial deste sector.
A marca exprime-se em vários eixos, com foco orgânico além dos “superalimentos”, onde se
pauta também de um posicionamento sustentável.

Novas metas
As microalgas são uma componente chave do ambiente marinho. Cerca de 80% das espécies de
algas dos oceanos pertencem a esta categoria, cuja indústria, conforme destacado pela União
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Europeia, ajudará a alcançar os objetivos do Pacto Verde Europeu. E empresas como a
ALLMICROALGAE estão ativamente envolvidas na transição para uma Economia Azul sustentável
no continente europeu.
Por essa razão, a ALLMICROALGAE continua a expandir a sua capacidade de produção para atingir
os seus objetivos de sustentabilidade, e futuras expansões vão depender muito do
comportamento da procura dos clientes.
A ALLMICROALGAE realiza testes todos os anos com diferentes espécies tendo em conta que
ainda está nos estágios iniciais da produção de microalgas, pelo que é extremamente importante
focar e investir em Investigação e Desenvolvimento para explorar o enorme potencial de mercado
deste sector.
A empresa espera que a sua nossa produção da proteína de origem vegetal permita em breve
entrar em algumas áreas da alimentação humana sem ser a vegetariana ou a vegan. Uma destas
áreas que ainda não está desenvolvida e se apresenta como muito interessante é a alimentação
clínica ou médica, para aquelas pessoas que estão doentes com cancro ou com outras doenças
similares, ou que têm dificuldade em ingerir produtos com elevada proteína.
Para além disso, a ALLMICROALGAE vai continuar a apostar numa comunicação direcionada à
educação dos consumidores finais, sobre as vantagens e os benefícios das microalgas nos
produtos alimentares que fazem parte da dieta diária das pessoas. Envolvendo os vários
“stakeholders”, nomeadamente produção, I&D, indústria e retalho, esta sensibilização do
consumidor final permitirá a utilização sustentável a longo prazo destes microorganismos
excecionais, e que serão indubitavelmente uma das principais matérias-primas naturais do futuro
próximo.
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3.4.

Hidrofluxo - Engenharia, Consultoria e Gestão de Hidrosistemas Unip. Lda.

Perfil da Empresa
Setor Economia Azul CsM
NIF
Atividade Principal
Ano Constituição
Forma jurídica
Volume de negócios (2020)
Empregados (31-12-2020)
Relações com o exterior (2020)
Capital Social
Sede
Site
E-mail

10 – Atividades fluviais e recursos hídricos
509 703 178
CAE 46610 - Comércio por grosso de máquinas
eequipamentos, agrícolas
SIC 5083 - Farm and garden machinery
2011 | 11 anos (Entidade adulta: 6-19 anos)
Sociedade por quotas
49 mil Euros | Microempresa
2 (1 homem; 1 mulher)
Não importa nem exporta
5 mil Euros | 1 sócio
Rua José Paulo, 17C,
2000-056 Santarém
www.hidrofluxo.pt/
info@hidrofluxo.pt

Qual é o negócio?
A HIDROFLUXO – Engenharia, Consultoria e Gestão de
Hidrosistemas, Lda. (doravante apenas HIDROFLUXO) é
um gabinete de engenharia que se dedica à elaboração
de estudos, projetos e consultoria em engenharia, nas
áreas da Hidráulica e Gestão de Recursos Hídricos.
Desenvolve a sua ação com particular incidência para a prestação de serviços aos sectores:
Agrícola; Paisagismo e Espaços Verdes e Sector Industrial.
Para o efeito, tem como atividades secundárias a “Construção de redes de transporte de águas,
de esgotos e de outros fluídos” e “Atividades de engenharia e técnicas afins” que suportam a
atividade principal de “Comércio por grosso de máquinas e equipamentos, agrícolas”.
A HIDROFLUXO posiciona-se como uma entidade parceira dos intervenientes económicos nos
diversos sectores ligados à necessidade da utilização racional da água (vertentes de
fornecimento, consumo e rejeição) e ligados à produção de bens oriundos diretamente da
atividade agrícola.
Como nasceu?
A HIDROFLUXO foi constituída em janeiro de 2011 apoiando-se na formação técnica superior
especializada, e sólida experiência de mais de 20 anos, do seu sócio-fundador, Paulo Jorge
Fragoso, na área da engenharia agronómica, vertentes de Hidráulica/Hidrologia, mais
propriamente no sector agrícola nacional.
A empresa suporta-se na experiência do seu colaborador Paulo Jorge Fragoso, o qual reúne
experiência a trabalhar neste sector desde 1987, tendo passado pelos serviços do Estado
Português – Divisão de Obras da D.G.H.E.A. – M.A.P.A., e por diversas entidades no sector privado
empresarial.
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Qual a maior inovação/ ingrediente secreto?
O maior trunfo da HIDROFLUXO é a sua forte ligação e proximidade com as Universidades e
Institutos Superiores, nomeadamente o Instituto Superior Técnico, Instituto Superior de
Agronomia (UTL.), Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, Laboratório Nacional de
Engenharia Civil (LNEG), garantindo assim um estreito acompanhamento e atualização sobre os
novos conhecimentos e tendências nesta área de atividade.
Como evoluiu a empresa e qual a sua situação atual?
A estratégia de crescimento da HIDROFLUXO assentou na formação técnica continua e na
constante procura de conhecimento e do saber fazer, abrangendo:
•
•
•
•

O conhecimento científico;
A inovação tecnológica associada aos equipamentos utilizados;
Os desenvolvimentos mais recentes das necessárias ferramentas de cálculo;
As técnicas e práticas mais recentes necessárias à produção agrícola.

Foi com este “modus operandi” que logo no seu primeiro ano de atividade, iniciou um trabalho
na província da Huila, República Popular de Angola, onde implementou sistemas de rega tipo
“Center-Pivot” e respetivas infraestruturas necessárias, complementada com assessoria técnica
especializada na produção de milho grão, feijão e batata.
No atual contexto da crise climática, com períodos de seca cada vez, previsivelmente, mais longos
e severos, a prestação de serviços nestas áreas da Hidráulica e Gestão de Recursos Hídricos,
nomeadamente aplicada à atividade agrícola, é uma área de negócio em franco crescimento em
Portugal.

Neste sentido, a HIDROFLUXO procura constantemente desenvolver novas soluções técnicas,
racionais e equilibradas e oferecer aos seus clientes soluções integradas de gestão dos recursos
hídricos, que respeitam o ambiente e de acordo com as mais modernas exigências do mercado
incluindo, entre outros, as seguintes tipologias:
•

Projetos de Engenharia para a conceção de Hidrosistemas
- Sistemas de abastecimento de água agrícolas (fornecimento de água ao nível rural e
sistemas de rega);
- Sistemas de abastecimento de água industriais;
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•

•
•
•

- Sistemas de rega para espaços verdes;
- Sistemas de drenagem e enxugo para agricultura e espaços verdes.
Planeamento, Coordenação e Acompanhamento de Obras
- Análise racional de funcionamento de sistemas hidráulicos de distribuição de água,
com avaliação de indicadores de desempenho.
- Soluções
para remodelação/reestruturação de
sistemas de abastecimento;
- Deteção de anomalias e propostas de resolução em
sistemas hidráulicos de distribuição de água;
Análise e avaliação de Hidrosistemas
Formação Técnica
Conservação e Gestão de Recursos Hídricos
- Levantamento e inventariação de Recursos hídricos;
- Desenvolvimento de modelos de gestão racional para utilização e conservação de
água.

Os Clientes-Alvo da HIDROFLUXO são essencialmente os seguintes:
•

•

Sector Agrícola
- Empresas agrícolas de média/grande dimensão ligadas ou não ao regadio e
promotores de projetos agrícolas
- Grupos empresariais ligados ao desenvolvimento agrícola.
Paisagismo e Espaços Verdes
- Gabinetes de arquitetura paisagística,
- Câmaras Municipais
- Empresas privadas
- Promotoras imobiliárias.

Nos últimos anos a HIDROFLUXO tem registado um volume de negócios estável e sustentado, que
não se ressentiu com os efeitos negativos da pandemia Covid-19 no ano de 2020, ano em que
registou inclusive um ligeiro aumento do valor das suas prestações de serviços.
Volume de negócios
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Principais obstáculos ao crescimento?
O principal obstáculo ao crescimento da HIDROFLUXO reside na reduzida dimensão da sua equipa
técnica constituída por apenas duas pessoas.
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Para contornar esta dificuldade, a HIDROFLUXO tem apostado no estabelecimento de parcerias
que, explorando sinergias interempresariais e agregando know-how especializado, têm
demonstrado ser determinantes para o seu desenvolvimento empresarial.
Fontes de Financiamento?
•

Capitais Próprios

Relações com o exterior
O negócio da HIDROFULXO tem sido desenvolvido essencialmente no mercado nacional, em
particular nas regiões do Alentejo, da Beira Baixa e do Ribatejo e Oeste no sector agrícola, e no
interior de Portugal Continental no sector paisagístico e espaços verdes, face aos indicadores de
desenvolvimento desta atividade associados a essas regiões.
No entanto, no âmbito de um esperado crescimento sustentado e consolidado, a HIDROFLUXO
pretende expandir a sua atividade para os mercados internacionais, nomeadamente para os
PALOP e América do Sul.
Para o efeito, a HIDROFLUXO conta com a experiência e contactos internacionais da sua equipa,
que durante o seu percurso profissional participaram no desenvolvimento de alguns projetos
internacionais.

Novas metas
Como referido inicialmente, de acordo com um esperado crescimento sustentado e consolidado,
a HIDROFLUXO pretende, num futuro próximo, expandir a sua atividade para os mercados
internacionais, nomeadamente para os PALOP e América do Sul.
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3.5.

Qualiseg, Engenharia e Gestão Lda.

Perfil da Empresa
Setor Economia Azul CsM
NIF
Atividade Principal
Ano de constituição
Forma jurídica
Volume de negócios (2021)
Empregados (31-12-2020)
Relações com o exterior (2020)
Capital Social
Sede
Site
E-mail

8 – Serviços marítimos
503 229 890
CAE 70220 Outras atividades de consultoria para os
negócios e a gestão
SIC 7399 - Business Services, nec
1994 | 28 anos (Entidade madura: +20 anos)
Sociedade por quotas
251 mil Euros
5 (3 homens; 2 mulheres) | Microempresa
Exporta (6,14%)
200 mil Euros | 9 sócios
Rua da Bela Vista, Nº 110, 2º A, Alcaniça
2825-004 Caparica
www.grupoqualiseg.com
support@grupoqualiseg.com

Qual é o negócio?
A Qualiseg, Engenharia e Gestão Lda. (doravante
apenas QUALISEG) é uma empresa de consultoria em
Engenharia e Gestão Industrial que disponibiliza às
médias e grandes organizações da área Marítima,
Indústria e Governança as melhores soluções em Engenharia e Gestão Industrial, atuando de
acordo com princípios éticos, irrepreensíveis no inequívoco respeito ao Ambiente e à Sociedade
em geral.
Com 25 anos de experiência no mercado e um grande número de clientes fiéis, a QUALISEG presta
serviços de consultoria, auditoria, terceirização, formação e certificação em áreas especializadas
como Qualidade, Meio Ambiente, Segurança e Energia.
A QUALISEG aposta na gestão integrada das dimensões Económica, Ambiental e da
Responsabilidade Social, como mais valia para a eficácia e eficiência das organizações, para o
reconhecimento externo, para a motivação interna e contributo para a Proteção Ambiental, no
caminho para a Excelência e para o Desenvolvimento Sustentável. Nesta linha, a QUALISEG temse vindo a afirmar cada vez mais nos domínios da inovação e da ciência aplicada aos serviços que
presta, garantindo desta forma a sua liderança funcional nos setores em que atua e a excelência
das soluções que oferece.
Os principais serviços prestados são: Consultoria, Auditoria, Outsourcing, Formação e Projetos.
É uma entidade com acreditação NATO SECRET, bem como uma Organização de Segurança
Reconhecida (RSO), garantindo um elevado nível de Confidencialidade na sua intervenção.
Como nasceu?
A QUALISEG foi criada em 1994 pela iniciativa de um grupo de 3 engenheiros navais da Marinha
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Portuguesa, especializados nas áreas da Engenharia e Gestão Industrial, Logística Naval,
Reparação e Segurança, que pretendiam mudar a imagem internacional dos engenheiros
portugueses que eram mais vistos como técnicos, que não estudavam os manuais nem seguiam
as especificações técnicas.
A ideia de negócio teve assim por base, começar a implementar
uma cultura diferente no sector da engenharia naval, através do
estudo e aplicação pratica dos procedimentos e boas praticas
internacionais, seguindo o triângulo da gestão integrada:
Qualidade, Ambiente e Segurança.
Para o efeito, criaram esta nova empresa de consultoria em
Engenharia e Gestão Industrial, que instalaram na Incubadora de
Empresas do Parque Tecnológico da Mutela, em Almada, para
prestar serviços de consultoria em sistemas e normas de gestão da
qualidade, ambiente e segurança.
Os cofundadores da QUALISEG desde cedo perceberam que tinham de trabalhar com qualidade
e de forma muito profissional para os sectores de mercado mais esclarecidos, tendo para o efeito
estabelecido parcerias com o LNEC - Laboratório Nacional de Engenharia Civil, Uninova - Instituto
Desenvolvimento de Novas Tecnologias e o ISQ – Instituto de Soldadura e Qualidade para ganhar
credibilidade junto dos seus clientes.
Anos mais tarde, em 2000, a QUALISEG publica o primeiro guia para implementação de Sistemas
Integrados de Qualidade Ambiente e Segurança, com as primeiras normas nacionais, que
apresentam publicamente no 1.º Congresso Nacional da Qualidade.
Qual a maior inovação/ ingrediente secreto?
A maior inovação da QUALISEG foi precisamente ter sido pioneira em Portugal da transposição e
aplicação de normas internacionais de sistemas de gestão integrada industrial em Qualidade,
Ambiente e Segurança, o que lhes permitiu ganhar notoriedade e credibilidade em Portugal como
os grandes especialistas nesta área, num período em que as certificações começavam a ser
exigidas por lei e pelos clientes internacionais da industria nacional, nomeadamente do sector
automóvel, construção civil e naval, para além de serem conhecidas pelo mercado nacional como
uma mais-valia competitiva.
Mais recentemente, o investimento nos domínios da inovação e da ciência aplicada na empresa
tem garantido a sua afirmação numa lógica de excelência na sua oferta de serviços.
Como evoluiu a empresa e qual a sua situação atual?
Entre 1994 até 2000 a QUALISEG apostou forte no estabelecimento de parcerias estratégicas para
ganhar credibilidade e confiança do mercado.
Após a apresentação do seu Manual de Normas de Sistemas Integrados de Qualidade Ambiente
e Segurança, de 2000 até 2008, a QUALISEG estava na linha da frente em Portugal nesta área da
Engenharia e Gestão Industrial aplicada ao sector da Construção civil, conquistando grandes
negócios de referência nacional (por exemplo, 2 linhas de metro de Lisboa, grandes obras da
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REFER e Túnel da Gardunha) e ao mesmo tempo aumentando a sua carteira de clientes, que
permitiu obter um forte crescimento do seu volume de negócio e lucros acumulados.
Contudo, apesar destes lucros, a QUALISEG não foi capaz de acrescentar valor à empresa, o que
se agravou com o período de crise a partir de 2008, em particular no sector da construção civil
em Portugal. Foi então que, a partir de 2009, a QUALISEG se começou a focar mais na área do
mar e para a indústria pesada, nomeadamente com grandes clientes como a APA, APL, CIMPOR,
REN, SAPEC, entre muitos outros.
O mar é cada vez mais importante
nas relações comerciais globais,
bem como na própria geopolítica
internacional. Cerca de 90% das
mercadorias do mundo são
transportadas por via marítima
através da utilização de grandes
navios cargueiros capazes de
transportar grandes quantidades de
mercadorias em milhares de
contentores, ao mesmo tempo que
permite potenciar economias de
escala e comércio externo,
importação e exportação de todo o tipo de mercadorias e matérias-primas. Este fenómeno tem
originado necessidades crescentes, especialmente na área da Segurança, transversal, por um
lado, às administrações e instalações portuárias e navios, e por outro, às empresas que operam
nesta área.
Nesta perspetiva, a QUALISEG posicionou-se como um forte elo entre o sector marítimoportuário e as soluções de Segurança Marítima essenciais para assegurar todas as operações,
tendo obtido as seguintes conquistas:
Nesta perspetiva, a QUALISEG posicionou-se como um forte elo entre o sector marítimoportuário e as soluções de Segurança Marítima essenciais para assegurar todas as operações,
tendo obtido as seguintes conquistas:
•
•
•
•
•

Acreditação DGRM (ex-IPTM) para a aplicação dos normativos ISPS - International Ship
and Port Facility Security11
Certificação e Qualificação em ISM Code12
Representante em Portugal do ABS Group;
Implementador de normas como ISO 20858:2007 - Ships and marine technology e ISO
28000 - Segurança da cadeia de abastecimento;
Parceria com a Universidade Nova de Lisboa para o desenvolvimento de projetos de I&D
de segurança marítima;

A QUALISEG está também certificada pela norma ISO9001 – Sistema de Gestão da Qualidade e
na NP 4457 - Gestão da Inovação, estando na linha da frente do desenvolvimento e transposição
11
12

https://www.dgrm.mm.gov.pt/en/web/guest/am-cp-protecao-das-instalacoes-portuarias-e-dos-portos
https://www.imo.org/en/OurWork/HumanElement/Pages/ISMCode.aspx
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de novas normas internacionais para Portugal e fazendo parte das seguintes comissões Técnicas
o Sistema Português da Qualidade:
• CT 42 – Higiene e Segurança no Trabalho;
• CT 80 – Gestão da Qualidade;
• CT 150 – Gestão Ambiental;
• CT 195 – Segurança nas Organizações e na Sociedade;
• CT 213 - Governação das Organizações (assumindo as funções de secretariado),

A QUALISEG colaborou também na adaptação e tradução das normas OHSAS 18001 e 18002, ISO
9001, 14001, 19011, 22301, 28000 e 45001, entre muitas outras.
Atualmente a QUALISEG centra os seus serviços na produção de soluções integradas no domínio
da Engenharia e Gestão Industrial, centrando-se nos seguintes sectores de atividade:
•
•
•

Mar (Portos, instalações e administrações portuárias e navios);
Indústria (Indústria pesada) e
Serviços

Por tipologia, a QUALISEG disponibiliza os seguintes serviços:
•

•
•
•
•

Consultoria, Auditorias, Outsourcing, Formação e apoio na Certificação em:
- Qualidade (ISO 9001);
- Ambiente (ISO 14001);
- Segurança (OHSAS 18001);
- Segurança da Informação (ISO 27001).
Serviços especializados em Engenharia e Gestão Industrial;
Atividades de Gestão de Energia na Indústria e nos Transportes;
Apoio e acompanhamento na elaboração de projetos de investimento;
Consultoria especializada e desenvolvimento de Estudos e Projetos Especiais.

Para o sector do Mar, a QUALISEG tem vindo a desenvolver, nos últimos anos, projetos conjuntos
com várias entidades e empresas ligadas à Economia do Mar, dos quais se destacam o projeto
GISAMP - Segurança da Cadeia de Abastecimento do Espaço Marítimo-Portuário, financiado pelo
fundo Azul, e o projeto MarLEM - Maritime Logistics Engineering and Management, financiado
diretamente pela União Europeia.
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O projeto MarLEM visa desenvolver um curso de
Mestrado Conjunto em Engenharia e Gestão de
Logística Marítima, bem como promover o
ecossistema do triângulo do conhecimento
tendo como vértices a indústria, a academia e a
governação. O projeto MarLEM conta com a participação da Universidade Nova de Lisboa, do
Fórum Oceano e da Marinha Portuguesa, como entidades parceiras, para além de outros copromotores internacionais.
Mais recentemente, a QUALISEG lançou o projeto Marine Pollution Control Simulator (MPCS), o
qual mereceu a aprovação e financiamento da Union Civil on Protection Management (UCPM).
Atualmente, a QUALISEG também lidera o lançamento dos projetos Atlantic Maritime Research
Centre (AMRC) o qual envolve 32 parceiros do espaço Atlântico, e ainda o projeto Atlantic Centre
of Vocational Excellence (ACoVE), o qual envolve 24 parceiros europeus e africanos.
Um dos fatores de sucesso da QUALISEG está na sua equipa técnica que, alinhada com a política
e posicionamento estratégico da organização, acrescenta mais valia nas soluções que fornece às
organizações clientes. Contando atualmente com 9 sócios e vários quadros internos e externos
com qualificação e experiência em várias áreas do conhecimento da Engenharia e Gestão
Industrial, a QUALISEG possui os Recursos Humanos diferenciadores para disponibilizar as
melhores soluções para os diferentes problemas dos clientes.

Volume de negócios
(milhares de euros)
400

300

200

100

0
2017

2018

2019

2020

2021

Apesar de nos últimos anos o volume de negócios ter vindo a decair, recomeçando a crescer em
2021, a QUALISEG tem conseguido todos os anos registar resultados positivos, e que radicam,
por um lado, de uma melhor organização interna e seleção de trabalhos, e por outro, pela menor
subcontratação e pela maior aposta que a empresa tem feito recentemente na participação em
projetos financiados pela União Europeia, cujas receitas não se refletem no volume de negócios,
mas sim em subsídios à exploração e ao investimento, muito em particular nos domínios da
inovação e da ciência aplicada.
A este propósito, importa ainda referir que, segundo dados do Portugal 2020, a QUALISEG teve
um projeto aprovado em 2018 na prioridade 01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento
tecnológico e a inovação, com um valor total de investimento elegível de 530,3 mil euros, dos
quais 212,1 mil euros foram financiados pela União Europeia através do FEDER, para além de
outros projetos em curso aprovados no quadro do Programa Europeu de Ciência Horizonte 2020.
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Principais obstáculos ao crescimento?
O principal obstáculo ao crescimento da QUALISEG ao longo da sua evolução, foi a elevada perda
financeira e de know-how ocorrida em 2008 e anos seguintes, após a crise financeira que
atravessou das empresas do sector da Construção Civil em Portugal, e que revelou que nos anos
anteriores a empresa tinha gerado lucros, mas não tinha criado valor.
Para contornar esta dificuldade, a QUALISEG apostou em novas certificações e na sua
especialização, quer em termos de know-how, quer ao nível dos seus mercados-alvo específicos
das médias e grandes organizações da área Marítima, Indústria e Governança, bem como a sua
participação em projetos conjuntos de I&I de âmbito nacional e internacional.
O principal obstáculo ao crescimento da QUALISEG ao longo da sua evolução, foram as elevadas
perdas financeiras e de know-how ocorridas em 2008 e anos seguintes após a crise financeira das
empresas do sector da Construção Civil em Portugal, e que revelou que nos anos anteriores a
empresa tinha gerado lucros, mas não tinha criado valor.
Para contornar esta dificuldade, a QUALISEG apostou em novas certificações e na sua
especialização, quer em termos de know-how quer ao nível dos seus mercados-alvo específicos
das médias e grandes organizações da área Marítima, Indústria e Governança, bem como a sua
participação em projetos conjuntos de I&D de âmbito nacional e internacional.
Fontes de Financiamento?
•
•
•
•
•
•
•

Capitais Próprios
Financiamento bancário
Capitais Próprios
Financiamento bancário
Fundos da União Europeia
Mecanismo Financeiro do Espaço Económico Europeu
Fundos Nacionais

Relações com o exterior
A QUALISEG possui relações com exterior ao nível da sua participação em projetos conjuntos,
com parceiros internacionais e da prestação de serviços para clientes internacionais, que no ano
de 2020 representaram, 6% do valor total do seu volume de negócios.
Distribuição geografica do
volume de negócios em 2020
Comunitário
2%

Extracomunitário
4%

Nacional
94%
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Marcas próprias
A QUALISEG é detentora da seguinte marca própria:
•

“SSP/SAFETY SCORING PERMIT/CARTA DE SEGURANÇA INDUSTRIAL POR PONTOS”.

Novas metas
Para os próximos anos a QUALISEG espera manter a rentabilidade da operação e reforçar a sua
sustentabilidade económico-financeira.
De acordo com a sua missão de promover o desenvolvimento sustentável, a QUALISEG quer
continuar a contribuir para a resolução dos problemas do planeta na interface mar-terra,
nomeadamente, através da implementação de projetos de I&I e da aplicação de novas
tecnologias, assumindo uma posição de charneira entre os seus clientes da indústria e o mundo
académico e científico, promovendo assim uma verdadeira valorização e eficaz transferência de
conhecimento para as empresas.
A este propósito, importa destacar os projetos em carteira por parte da QUALISEG nas áreas da
a produção de energia a partir das ondas, a produção de água doce a partir de água salgada,
novas formas de captação de CO2, e desenvolvimento de simuladores para fins de formação e
treino.
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3.6.

Sun Concept, Lda.

Perfil da Empresa
Setor Economia Azul
NIF
Atividade Principal
Ano de constituição
Forma jurídica
Volume de negócios (2020)
Empregados (31-12-2020)
Relações com o exterior (2020)
Capital Social
Sede
Site
E-mail

5 – Construção, manutenção e reparação navais
513 462 848
CAE 30120 - Construção de embarcações de recreio e de
desporto
SIC 3732 - Boat Building & Repairing
2015 | 8 anos (Entidade adulta: 6-19 anos)
Sociedade por quotas
657 mil euros
23 (21 homens; 2 mulher) | Microempresa
Importa (29,21%) e Exporta (10,26%)
1,31 milhões de Euros | 4 Sócios
Área Empresarial de Marim, Lote D
8700-221 Olhão
www.sunconcept.pt
info@sunconcept.pt

Qual é o negócio?
A Sun Concept, Lda. (doravante apenas SUN
CONCEPT) é uma empresa de construção naval
especializada no desenvolvimento, fabricação e
comercialização de embarcações electro solares,
um conceito inovador sob todas as perspetivas.
Porque o sol é a nossa maior energia, a SUN CONCEPT está focalizada no fabrico de embarcações
de recreio e profissionais com propulsão electro solar.
A missão da SUN CONCEPT é desenvolver e fabricar embarcações não poluentes e
energeticamente autónomas, a preços competitivos e economicamente viáveis de forma a
implementar e expandir de forma relevante a sua comercialização nos mercados do recreio
náutico, das atividades marítimo turísticas, transportes fluviais e profissionais, garantindo a plena
satisfação dos clientes, dos fornecedores, dos colaboradores e assegurando a otimização dos
resultados para os acionistas.
Como nasceu?
Em 2015 um conjunto de investidores com preocupações ambientais e de sustentabilidade,
permitiram reunir as condições financeiras e materiais para o arranque da SUN CONCEPT, que
assim nasce da aposta na ergonomia do design industrial de cascos e da crescente orientação
ecológica dos mercados, em combinação com uma larga experiência na área de projeto e
construção naval.
Trazer a construção naval de volta a Olhão foi outra das grandes motivações para o arranque da
empresa.
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Qual a maior inovação/ ingrediente secreto?
A SUN CONCEPT, - Solar Boat Builders é o único estaleiro naval de embarcações sustentáveis em
Portugal e, neste momento, um dos poucos a nível mundial.
As embarcações SUN CONCEPT oferecem uma eficiência técnica e ambiental superior, não
existindo à data, numa escala mundial, um outro estaleiro que tenha apresentado produtos
semelhantes, especialmente se atendido o fator de relação preço/qualidade.
As mais valias destas embarcações é navegarem sem derramar óleos nas águas, sem produzir
fumos de escape que prejudiquem o ambiente, sem provocarem poluição sonora e sem
consumirem combustíveis fósseis navegam em perfeita harmonia com a Natureza, mesmo em
locais protegidos.

A inovação está na promoção a utilização de energias renováveis no sector da Náutica, criando
soluções tecnológicas integradas, com o intuito de desenvolver embarcações não poluentes,
energeticamente eficientes e independentes, acreditando-se que o respeito pelos limites
ecológicos do ecossistema terrestre é condição base, não negociável, para o desenvolvimento
sócio económico.
Como evoluiu o negócio e qual a situação atual?
O primeiro produto foi lançado para o mercado em março de 2016, o SunSailor 7.0, atualmente
descontinuado.
Começaram com dúvidas, muitas, em especial relativamente ao funcionamento das
embarcações, algumas delas ainda não ultrapassadas, o que leva a um melhoramento continuo
nas suas embarcações, aliado ao desenvolvimento tecnológico sempre em expansão.
As necessidades e o feedback que vão tendo dos seus clientes são a base da inovação. É um
processo de continuo quer a nível de melhorias:
•

no produto – na adaptação de melhores sistemas de energia sustentável, na utilização de
materiais com menor pegada ecológica (materiais orgânicos), no design e habitabilidade
nos processos de produção - na melhoria da segurança dos colaboradores, na ergonomia
operacional, na adequação da ferramentaria e na fluidez e qualidade de trabalho;
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•

•

na sistematização – na utilização da tecnologia de gestão que permitam sistematizar os
processos de produção ganhando eficiência e eficácia no uso dos recursos técnicos,
humanos e materiais
na implementação de boas práticas de organização de trabalho e de melhoria continua.

Atualmente a empresa comercializa 5 modelos: OYSTER Pro 9.0, EVO 7.0 Lounge, EVO 7.0 Cruise,
CAT 12.0 Lounge e CAT 12.0 Cruise.
O crescimento da empresa reflete-se nos seus resultados de negócio, com o volume vendas ao
aumentar progressivamente desde 2017 tendo atingido em 2020 os 680 mil euros.

Para além das vendas, a SUN CONCEPT também recebeu subsídios à exploração e ao investimento
no âmbito de 4 projetos ao abrigo do Portugal 2020, totalizando um investimento global elegível
de 1,64 milhões de Euros, dos quais mais de 873,9 mil Euros serão financiados por fundos da
União Europeia.
Este investimento na melhoria contínua tem sido reconhecido tendo a empresa recebido ao
longo dos anos várias distinções
Em 2017 a SUN CONCEPT é a vencedora nacional do concurso de empreendedorismo social
“Chivas The Venture”.
A SUN CONCEPT foi a vencedora da categoria “Mar”, na 10ª
edição dos Green Project Awards (GPA) 2017, com o projeto “Sun
Concept – Solar Boat Builders”.
Em 2021 a embarcação “Sunconcept Cat 12.0” venceu um dos
mais prestigiantes prémios internacionais, o Multihull of the Year
2021, na categoria de Multipower, atribuído pelos leitores da
revista Multihull.
Principais obstáculos ao crescimento?
O conceito completamente inovador trás inerentemente o risco da não aceitação do mercado,
pelo que esta foi uma das primeiras barreiras a vencer.
A economia do consumo, o respeito pela natureza, a possibilidade de navegação noturna entre
outros fatores, aliados a uma excelente campanha de marketing, fizeram com que este conceito
tenha cada vez mais aderentes, estando atualmente bem posicionados no mercado nacional e já

Dossier de Case Study de empresas de sucesso do Mar e Recursos Hídricos

- 44 -

com vendas no estrangeiro.
A concorrência está também identificada como sendo um potencial obstáculo ao crescimento,
em especial se aparecerem grandes players.
Fontes de Financiamento?
•
•

Capitais Próprios
Fundos da União Europeia

Relações com o exterior
As vendas para o estrageiro da SUN CONCEPT iniciaram-se em 2019, atingindo os 463,9 mil Euros,
representando 70% do total do volume de negócios. Em 2020 as exportações representaram
10% do volume de negócios da SUN CONCEPT, todasdirigidas ao mercado dos países da União
Europeia.

Distribuição geografica do
volume de negócios em 2020

Distribuição geografica das
compras em 2020

Comunitário
10%

Extracomunitário
1%
Comunitário
28%

Nacional
90%

Nacional
71%

Novas metas
Responder ás necessidades dos seus clientes e continuar a desenvolver embarcações eletrosolares na busca constante de sinergias entre inovação, design industrial e sustentabilidade, são
um desafio contante na empresa e a força motriz da inovação. Para além da aposta nas
embarcações a empresa está também a realizar melhorias continuas no seu estaleiro com vista a
torna-lo eco-sustentável.
O foco da empresa está atualmente na internacionalização. Tornar a SUN CONCEPT numa marca
reconhecida internacionalmente, é a nova grande aposta.
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3.7.

Ecoalga - Agricultura Subaquática, Sociedade Unipessoal Lda.

Perfil da Empresa
Setor Economia Azul
NIF
Atividade Principal
Ano de constituição
Forma jurídica
Volume de negócios (2020)
Empregados (31-12-2020)
Relações com o exterior (2020)
Capital Social
Sede
Site
E-mail

4 – Recreio, desporto, cultura e turismo
504856723
CAE 93293 - Organização de atividades de animação
turística
SIC 7999 - Amusement and recreation, n.e.c.
2000 | 22 anos (Entidade madura: +20 anos)
Sociedade unipessoal
40 mil euros
1 (1 homem) | Microempresa
Não importa nem exporta
5 mil Euros | 1 Sócio
Rua 25 de Abril, Nº 5-C
7520-437 Porto Covo
www.ecoalga.com
ecoalga@gmail.com

Qual é o negócio?
A ECOALGA-Agricultura Subaquática Sociedade Unipessoal
Lda. (doravante só ECOALGA), é a escola e centro de
mergulho da costa alentejana, que conta já com mais de
20 anos de existência.
Localizada em Porto Covo, a ECOALGA tem como objetivos:
•

•
•
•
•
•

Desenvolver as disciplinas náuticas na costa
alentejana, com principal incidência nas atividades
subaquáticas;
Disponibilizar o mergulho recreativo na região;
Disponibilizar para os turistas e visitantes o
mergulho recreativo;
Disponibilizar o mergulho científico na região;
Divulgar o conhecimento dos oceanos;
Promover a Educação ambiental e a literacia do mar.

A ECOALGA – Escola de Mergulho científico da Costa Alentejana, a nível de formação, disponibiliza
os 3 níveis de mergulho recreativo e os 2 níveis de instrutores, através certificação internacional:
CMAS – Confederação Mundial de Atividades Subaquáticas;
Como escola de mergulho recreativo e científico, a ECOALGA também disponibiliza diversas
especializações: Mergulho Profundo; Mergulho noturno e visibilidade reduzida; Flutuabilidade;
Busca e recuperação; Mergulhador Socorrista; Mergulho com misturas gasosas; Mergulho
Arqueológico; Identificação de Vida Marinha (ECOdiver); Mergulho Infantil; Mergulho com
fatoeco; Manutenção de equipamentos; Guia de Mergulho; Mergulho adaptado; Navegação
Subaquática; Mergulho Livre; Mergulho Científico; Mergulho em Naufrágio.
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Para colmatar as disciplinas Subaquáticas, a ECOALGA disponibiliza ainda atividades
complementares como a Astronomia, a Náutica e a Zonação marinha.
Para além destes serviços a ECOALGA disponibiliza os seguintes serviços complementares:
•
•
•
•

Aluguer de embarcação semi-rígida para apoio a atividades náuticas;
Aluguer de equipamento de mergulho para todas as atividades subaquáticas;
Aluguer de equipamento para a realização de misturas gasosas para mergulho técnico e
científico;
Aluguer de equipamento de fotografia e vídeo para atividades subaquáticas até 60m;

Como nasceu?
A ECOALGA nasceu em 2000 com o objetivo de produzir biomassa através da exploração de
macroalgas marinhas.
Com carácter inovador e de base científica, o seu projeto foi premiado no concurso nacional de
jovens empreendedores, dinamizado pela ANJE – Associação Nacional de Jovens
Empreendedores, no qual foi distinguido com o prémio de recursos naturais e ambiente.
A passagem para as atividades de animação turística veio da orientação e da necessidade de
divulgar o conhecimento sobre os oceanos e sobre a Costa Alentejana para quem viva e visite a
região e da falta de um serviço de qualidade neste âmbito. Desta feita, em 2003, foi criado o
ECOALGA - Centro de mergulho de Porto Covo, com o qual iniciou a concretização do objetivo de
“aproximar as Gentes ao mar”, através do qual levam mergulhadores certificados a conhecer mais
de 50 locais de mergulho entre Sines e Vila Nova de Milfontes.
Em 2008 nasceu o projeto: ECOALGA – Escola de Mergulho da Costa Alentejana, cujo objetivo é
disponibilizar a ferramenta Mergulho Recreativo
para na costa Alentejana seus visitantes e turistas,
abrindo a porta ao mundo subaquático para todos.
Em 2016 nasceu o projeto SUBWINE com o intuito de
criar um produto representativo para a Costa
Alentejana envolvendo o principal produto
Português – o Vinho; mergulhando-o em meio
marinho, para que adquira características únicas
fornecidas pelo mar da região e um resultado ímpar
na caracterização da sua garrafa.
Em 2019 a empresa criou a “ADEGA do MAR®” onde
ficam a estagiar garrafas de vinho e bebidas
espirituosas de todo o país. Estas são certificadas e
sofrem uma monitorização constante durante o
tempo de imersão.
Em 2020 a ECOALGA lançou o conceito de
Enoturismo Subaquático para rentabilizar a ADEGA do MAR® realizando visitas com turistas para
a recolha de garrafas de vinho e a seu posterior prova na embarcação ou em terra, em eventos
de gastronomia local.
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Qual a maior inovação/ ingrediente secreto?
Ser a única escola de mergulho da região é sem dúvida
um elemento facilitador. Associando a paixão pelo
mergulho aliada ao profundo conhecimento sobre as
profundezas do oceano, a sua geologia, flora e fauna e
ainda a paixão pela arqueologia subaquática da região,
em especial entre o Cabo de Sines e Vila Nova de
Milfontes, tem sido a base para a promoção e
crescimento desta empresa.
A capacidade inovadora e empreendedora de Joaquim Parrinha, fundador da ECOALGA é um
catalisador para o desenvolvimento de novos projetos associados ao mergulho, sendo um bom
exemplo o projeto SUBWINE e a “ADEGA do MAR®” que procura criar um produto de identidade
para a costa alentejana.
Como evoluiu o negócio e qual a situação atual?
Toda ideia de negócio da ECOALGA tem como centro gravitacional as atividades subaquáticas e a
literacia do mar.
A diversidade entre o mergulho recreativo, o desportivo, o científico e o arqueológico permitem
a oferta de produtos diversificados para o mais variado público amante do mergulho e do mar. A
este projeto associou-se mais tarde a escola de mergulho que trouxe uma nova oferta de negócio.
O volume de negócios da ECOALGA tem vindo gradualmente a aumentar tendo atingido em 2019
o seu melhor ano superando os 45 mil Euros. O efeito da pandemia Covid-19, fez-se sentir
ligeiramente, com uma ligeira quebra em 2020, mantendo-se ainda assim na casa dos 40 mil
euros.

Principais obstáculos ao crescimento?
A atividade é fortemente sazonal, condicionando o estado do mar e consequentemente as
atividades de mergulho. Estes fatores, não são atrativos à captação de recursos humanos. A falta
de pessoal qualificado é um dos principais obstáculos ao crescimento da empresa.
Aliando a esta condição, a burocracia existente no âmbito da economia do mar torna a atividade
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limitativa como fator principal de rendimento.
Fontes de Financiamento?
•
•

Capitais Próprios
Fundos da União Europeia

Relações com o exterior
A ECOALGA é uma empresa de base local, pelo que não importa nem exporta.
Marcas próprias
ECOALGA

SUBWINE

ADEGA do MAR®.

Novas meta
Para além de ações de promoção e de captação e atração de novos clientes e turistas em Portugal
e a nível internacional, assim como de profissionais da área, a implementação de novos projetos
que privilegiem a criação de Áreas Marinhas protegidas quer para fins científicos quer para fins
de literacia do mar; como arqueológicos, com a criação da carta arqueológica da costa alentejana;
e a Adega do Mar; fazem parte de um leque de novas ideias e são algumas das metas traçadas
pela empresa.
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3.8.

Sitank - Navegação e Logística, Lda.

Perfil da Empresa
Setor Economia Azul
NIF
Atividade Principal

Ano de Constituição
Forma jurídica
Volume de negócios (2020)
Empregados (31-12-2020)
Relações com o exterior (2020)
Capital Social
Sede
Site
E-mail

3 – Portos, transportes e logística

500 217 815
CAE 52291 - Organização do transporte
SIC 4789 - Furnishing transportation or services incidental
to
transportation, not elsewhere classified.
1971 | 51 anos (Entidade madura: +20 anos)
Sociedade por quotas
1,8 milhões de Euros
10 (8 homens; 2 mulheres) | Pequena empresa
Importa (0,27%); Exporta (33,43%)
200 mil Euros | 1 Sócio
Zona Intra Portuária, Lote A3, ZAL, Sines
7520-207 Sines
www.sitank.pt
sitank@sitank.pt

Qual é o negócio?
A SITANK - Navegação e Logística, Lda. (doravante
apenas SITANK) é uma agência de navegação que presta
serviços de apoio à navegação e organização de
transporte marítimo no Porto de Sines.
Sediada na zona intraportuária de Sines, a SITANK foi a primeira agência de navegação de Sines
sendo hoje uma referência na área da navegação e no agenciamento de navios e linhas regulares.
Para complementar a atividade de agente de navegação, a empresa apostou recentemente na
prestação de serviços logísticos, nomeadamente o armazenamento e conservação de
mercadorias e um serviço de entreposto aduaneiro e de depósito temporário.
A SITANK está mais ligada à história do Porto de Sines do que qualquer outro agente de
navegação.
Como nasceu?
No início dos anos 70 do século passado, por decisão política, instalou-se em Sines um grande
complexo industrial, tendo como porta de entrada/saída um porto marítimo multifuncional de
águas profundas, usufruindo das condições naturais favoráveis únicas que aquela região oferecia
para a atividade portuária.
Na sequência desta decisão, em 1971 a empresa privada de nome “Petrosul” decidiu investir em
Sines, na construção da maior refinaria em Portugal, a terceira a ser construída depois de Cabo
Ruivo e Leça da Palmeira, tendo obtido a respetiva licença de exploração.
Nesse mesmo ano de 1971, ainda com o Porto de Sines em fase de ultimação ao nível das
estruturas em terra, a empresa "David José de Pinhos, Filhos S.A.", sedeada no Porto e, até então,
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agente exclusivo da frota petroleira portuguesa, em parceria com mais dois sócios, criaram a
agência "Pinhos Navegação e Comercio, Lda." para dar apoio, como agente de navegação, a esta
nova refinaria, a qual adotou a atual designação de SITANK em 1999.
No entanto, a construção desta refinaria acabou por ser adiada pelos acontecimentos dos anos
seguintes, nomeadamente pela crise mundial do petróleo e do 25 de Abril de 1974 em Portugal,
cujas nacionalizações de 1975, colocaram nas mãos do Estado a própria “Petrosul” e as restantes
empresas do sector, “Sacor” (na altura, a detentora única do aparelho refinador nacional, em
Lisboa e em Leça da Palmeira), a "Sonap" (distribuidora de combustíveis) e a "Cidla" (distribuidora
de gás butano e propano).
No ano seguinte, a fusão destas empresas deu origem à “Petrogal”, que resolve entrar no negócio
de pesquisa e exploração petrolífera. Em 1977 o petroleiro de bandeira nacional, Montemuro, é
o primeiro navio a descarregar no Porto de Sines, nomeadamente cerca de 130 mil toneladas de
petróleo bruto com as quais se precedeu aos testes do equipamento de refinação acabado de
instalar na nova refinaria.
Foi precisamente a SITAK que atendeu este primeiro navio que escalou o Porto de Sines para
descarregar crude oil que serviu de test run da maior refinaria nacional acabada de construir.
Qual a maior inovação/ ingrediente secreto?
O maior trunfo da SITANK é ter sido a primeira agência de navegação do Porto de Sines,
especializada em serviços de apoio à navegação e organização de transporte marítimo de
petróleo em bruto e produtos petrolíferos, que conta atualmente com um forte e exclusivo knowhow especializado e uma sólida experiência acumulada de mais de 50 anos.
Como evoluiu o negócio e qual a situação atual?
Ao longo destes 51 anos de atividade, a SITANK soube adaptar-se à evolução do mercado e às
transformações do Porto de Sines.
Volvidas já mais de cinco décadas, a SITANK tem sido capaz de se adaptar á evolução da própria
realidade de Sines e hoje, não renegando a sua origem no terminal petroleiro deste porto, sentese perfeitamente capaz e devidamente apetrechada para corresponder, da melhor forma, á
pluralidade que o movimento do porto regista atualmente. Esta certeza está confortavelmente
suportada na certificação de qualidade atribuída pela Lloyd's Register (ISO 9001:2015).
Hoje, a empresa é detida a 100% pela NAIP – Navegação, Agência Internacional Portuguesa, S.A.,
e tem como objetivo posicionar a SITANK para além do agenciamento, tendo iniciado, em 2011,
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prestação de serviços logísticos, para complementar e dar resposta às solicitações dos seus
clientes da atividade de agentes de navegação, denominada de shipping.
Serviços de agenciamento de Navios / Shipping
Com mais de 50 anos de experiência no mercado de Sines desde a década de 70, a SITANK possui
uma equipa disponível 24 horas por dia, 365 dias por ano, que fornece aos seus clientes um
serviço de primeira qualidade na assistência a todos os tipos de navios, em especial crude,
contentores, granel, carga geral, entre outros.

O potencial desta área de negócio prende-se com a tentativa de angariar novos clientes, mas o
crescimento do número de agências a operar em Sines não tem sido acompanhado pelo aumento
do número de navios que escalam em Sines.
Trata-se de uma atividade cujas margens tendem cada vez mais a reduzir, mas que ainda
apresenta um balanço positivo. A grande vantagem do shipping é que se trata de um segmento
em que o armador faz uma remessa de fundos para fazer face à despesa [estimada em 80%] ainda
antes do navio chegar.
Serviços de Logística
Para complementar e responder a várias solicitações dos clientes da área de negócio do shipping,
em 2011, a SITANK investiu 1,5 milhões de Euros na construção de uma nave de 5 000 metros
quadrados, passando a dispor de condições físicas e técnicas para descarregar e carregar
contentores e camiões nas suas instalações. Para além disso, a SITANK presta também serviços
de consolidação e desconsolidação de cargas, transportes porta a porta, centro de distribuição
de produtos de grande consumo, armazenamento e acondicionamento das mercadorias, assim
como, verificações físicas por parte da Alfândega.
A SITANK presta ainda serviços de
entreposto aduaneiro na importação,
que permite armazenagem de
mercadoria estrangeira em recinto
alfandegário,
disponibilizando
conjuntamente um serviço de depósito
temporário
de
recebimento
e
armazenamento de mercadorias não
comunitárias
exclusivamente
destinadas ao titular da autorização, ou
de qualquer outra entidade que
contrate com o titular da autorização a sua armazenagem.
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Paralelamente, a SITANK fez um investimento de mais 100 mil euros num armazém de
temperatura controlada com capacidade para 160 paletes. Esta aposta permite à empresa estar
habilitada a receber fruta e assim garantir a temperatura ideal para a conservação da mesma.
Volume de negócios
(milhares de euros)
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Nos últimos 4 anos o volume de negócios média da SITAK ficou acima dos 1,7 milhões de Euros,
tendo, após uma descida em 2019, crescido em 2020 mais de 34% até aos 1,75 milhões de Euros.
Principais obstáculos ao crescimento?
Políticas publicas
Nos últimos anos, o principal obstáculo ao crescimento do negócio da SITANK tem sido as políticas
publicas que levaram ao abrandamento do ritmo comercial do Porto de Sines. Dos 48 milhões de
toneladas de mercadoria movimentada no ano de 2016, o Porto de Sines registou apenas 38,9
milhões de toneladas em 2020, representando uma quebra de 19% face ao ano de 2016. No
mesmo período o número de navios também reduziu cerca de 17,5%, dos 4 810 navios em 2016
para 3 972 navios em 2020. O encerramento da central termoelétrica a carvão de Sines, veio
acentuar esta quebra, com uma queda abrupta de 79%, dos 3,1 milhões de toneladas em 2019
para 651 mil de toneladas em 2020.
Mudanças no sector da logística
Segundo João Damas, o forte investimento realizado nos serviços logísticos da SITANK tinha como
objetivo servir importadores espanhóis que tivessem a responsabilidade de trazer cargas da China
e do Extremo Oriente para Sines. No entanto, os resultados alcançados estão abaixo do
inicialmente previsto, devido sobretudo às oscilações no setor da logística.
Fontes de Financiamento?
•
•

Capitais Próprios
Financiamento bancário

Relações com o exterior
A SITANK atingiu em 2020 os 862 mil Euros de volume de negócios para clientes internacionais,
correspondendo a 34,4% do total do volume de negócios, dos quais 56,6% foram para o mercado
comunitário da União Europeia.
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Distribuição geografica do
volume de negócios em 2020
Extracomunitário
21%
Nacional
51%

Comunitário
28%

Novas metas
A SITANK tem como principal meta atingir os 4 milhões de Euros de faturação nos próximos anos,
tal como já aconteceu no ano de 2014, para a qual muito poderá contribuir o crescimento de
tráfego no Porto de Sines por força da melhoria das acessibilidades rodoviárias e ferroviárias já
em curso, quer do lado português quer do lado espanhol, que vão resolver o problema de
conectividade do seu hinterland, que inclui toda a zona sul e centro de Portugal, e se estende até
sobre a Extremadura Espanhola e sobre todo o corredor até Madrid.
Igualmente faz parte dos planos da SITANK a sua expansão para outras áreas geográficas,
nomeadamente, aproveitando as sinergias resultantes da própria localização das empresas hoje
associadas á SITANK, permitindo, desta forma, estar no presente, ao longo da faixa atlântica da
península ibérica.
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3.9.

Nautialqueva - Serviços Náuticos Lda.

Perfil da Empresa13
Setor Economia Azul
NIF
Atividade Principal
Ano de constituição
Forma jurídica
Volume de negócios (2020)
Empregados (31-12-2020)
Relações com o exterior (2019)
Capital Social
Sede
Site
E-mail

10 – Atividades fluviais e recursos hídricos

506 435 180
CAE 93294 - Outras atividades de diversão e recreativas,
ne
SIC 7999 - Amusement and recreation, nec
2003 | 19 anos (Entidade adulta: 6-19 anos)
Sociedade por quotas
469 mil Euros
11 (5 homens; 6 mulheres) | Pequena Empresa
Exporta (32,75%)
50 mil Euros | 1 Sócio
Marina da Amieira
7220-134 Amieira Portel
www.amieiramarina.com
geral@amieiramarina.com

Qual é o negócio?
A AMIEIRA MARINA, localizada perto da aldeia da Amieira, é a
maior infraestrutura náutica do Alqueva, local de partida da
maior parte dos barcos que percorrem o Alqueva.
A AMIEIRA MARINA é um projeto empresarial promovido pela
empresa NAUTIALQUEVA – Serviços Náuticos, Lda. (doravante
apenas NAUTIALQUEVA) e é o primeiro projeto náutico, no maior lago artificial da Europa, o
Alqueva, envolvendo atividades de aluguer, manutenção e parqueamento de embarcações,
serviços de restauração, loja de conveniência e artigos náutico-desportivos.
A empresa é responsável pela gestão dos barcos-casa e também, através da Gescruzeiros, de três
barcos de cruzeiro, o Guadiana, Alcarrache e Degebe, o primeiro com capacidade para 120
pessoas e os segundos para 25 pessoas.
A AMIEIRA MARINA compreende ainda serviços de manutenção e parqueamento de
embarcações privadas, um núcleo de vela, aluguer de canoas e kayaks, um bar esplanada e um
restaurante panorâmico, onde decorrem afamados enojantares.
A AMIEIRA MARINA venceu o Prémio Inovação 2010 do Turismo do Alentejo.
Como nasceu?
O Empreendimento AMIEIRA MARINA foi fundado em 2008 com o objetivo de explorar as
potencialidades do Grande Lago criado pela barragem de Alqueva para desenvolver atividades
turísticas, nomeadamente o turismo náutico.

13

A informação empresarial apresentada corresponde aos indicadores globais da empresa Nautialqueva Serviços Náuticos Lda., e não apenas ao empreendimento Amieira Marina.
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A ideia de negócio dos barcos-casa foi sugerida por um dos sócios-fundadores, José Manuel Leal
da Costa, radicado nos Estados Unidos, país onde se familiarizou com o conceito.
Apesar da sua longa tradição em países como a França, Reino Unido, Holanda, EUA ou Canadá,
naquela altura não existiam barcos-casa em Portugal.
A AMIEIRA MARINA nasce assim da vontade de proporcionar aos seus clientes uma oferta de
excelência, de diversas atividades de turismo náutico fluvial, nomeadamente pequenos cruzeiros
e estadias em barcos-casa ou em casas flutuantes, proporcionando experiências únicas em pleno
coração do Alentejo.
O investimento inicial foi de 4 milhões de euros, transformando a empresa no primeiro operador
turístico em Alqueva.
De então para cá, o número de barcos-casa subiu de 5 para 15, número mínimo para justificar a
existência de um backoffice para gerir o marketing e o processo de reservas e de uma equipa de
manutenção.
Qual a maior inovação/ ingrediente secreto?
A maior inovação da NAUTIALQUEVA foi a introdução de uma atividade turística visionária e
totalmente desconhecida e inexistente em Portugal, os barcos-casa, como forma de
conhecimento do maior lago artificial da Europa, tornando-se no primeiro projeto náutico ao
nível do plano de água do Alqueva.
A NAUTIALQUEVA tornou-se assim pioneira ao introduzir este conceito de negócio em Portugal.
Como evoluiu o negócio e qual a situação atual?
Toda ideia de negócio da AMIEIRA MARINA tem como centro gravitacional o barco-casa.
A ideia consiste no aluguer de barcos-casa a grupos de 2 a 12 pessoas, por períodos de 2 a 7 dias
ou mais, sem tripulação, dispondo as embarcações de muito boas condições de habitabilidade.
O cliente tipo de um barco-casa, não é o típico desportista náutico, mas sim o turista que
pretende usufruir de uma nova e interessante experiência, descansando e contactando com a
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natureza e o ambiente, navegando pelo Lago com possibilidade de contactar de perto com todo
o meio envolvente.
Os Barcos-casa, cujo comprimento ronda os 10 metros, possuem grande autonomia, quer a nível
de combustível e água potável como de águas negras, cumprindo todas as obrigações ambientais.
Pela aplicação do Decreto-lei nº 289/2007, para pilotar um dos 15 barcos disponíveis não é
necessário ter carta de marinheiro. Basta frequentar uma pequena formação teórico-prática com
uma duração média de 2 horas, antes do embarque.
Os barcos-casa cumprem integralmente os requisitos técnicos exigidos, e a bordo há
equipamento de GPS e um sistema de comunicações que permite assistência em tempo real.
A ideia é navegar a uma velocidade limitada a 10 km por hora pelos mais de 250 quilómetros
quadrados de área navegável entre típicas aldeias ribeirinhas, como a Luz, Esperança ou Cheles,
do lado espanhol, avançar rumo a Mourão ou a Monsaraz, com o seu riquíssimo património
histórico, ou desfrutar de um contacto direto com a natureza numa das muitas ilhas "perdidas"
no meio da albufeira.
A base é a AMIEIRA MARINA, com cerca de 50 lugares, onde, para além do reabastecimento
elétrico, é efetuada toda a manutenção, incluindo o tratamento das águas residuais retidas nos
barcos.
A oferta é complementada com serviços de restauração, bar, parqueamento de outras
embarcações e diversas atividades náuticas, entre as quais vela, passeios em barcos de cruzeiro
ou ski aquático, wakeboard, canoa, kayak, entre outras
A AMIEIRA MARINA disponibiliza diversos espaços e serviços de organização de eventos à medida
e atividades de teambuilding.
Mesmo apesar da crise de 2010 e 2011, a atividade da AMIEIRA MARINA tem vindo a crescer ao
longo dos anos de forma sustentável, empregando no período de 2017-2019 uma média de 21
pessoas.
Em 2020, devido aos efeitos fortemente negativos da pandemia Covid-19, nomeadamente a
paralisação da atividade inerente aos períodos de confinamento, a atividade da AMIEIRA MARINA
sofreu uma quebra acentuada do seu volume de negócios e dos seus resultados.
Para minorar este impacto negativo a AMIEIRA MARINA em julho de 2020 obteve o “Selo Clean
& Safe” atribuído pelo Turismo de Portugal, e, em 2021, contratualizou fundos da União Europeia
no âmbito do APOIAR - Sistema de Incentivos à Liquidez, no valor de aproximadamente 90 mil
Euros.
No ano de 2021, a estrutura societária da empresa foi alterada, com a concentração do capital
social da empresa apenas no sócio-fundador José Manuel Leal da Costa, que foi quem teve a ideia
visionária deste negócio.
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O volume de negócios da NUTIALQUEVA superou os 950 mil Euros em 2017, tendo depois ficado
próximo dos 800 mil Euros nos anos de 2018 e 2019.
No ano de 2020, devido ao impacto negativo da pandemia Covid-19, conforme referido
anteriormente, o volume de negócios desceu para os 470 mil Euros, quase metade dos valores
registados em 2018 e 2019.
Principais obstáculos ao crescimento?
No início, um dos primeiros problemas foi encontrar um barco-casa apelativo com ar desportivo
e condições de habitabilidade e conforto. A opção recaiu sobre barcos fabricados nos estaleiros
da Nichols no Norte de França, adaptando-os para a navegação no Alqueva, conferindo-lhe maior
autonomia.
Em França as pessoas navegam de cidade em cidade, chegam a um porto e recarregam as baterias
ou abastecem de água, mas o Alqueva só existe a base da AMIEIRA MARINA e 1150 quilómetros
de margens navegáveis.
Atualmente, o principal obstáculo ao crescimento prende-se sobretudo com os efeitos negativos
da pandemia Covid-19, dos quais a empresa ainda se encontra a recuperar.
Por fim, importa referir as questões ambientais e de sustentabilidade, nomeadamente as
relacionadas com a qualidade da água, e que limitam o crescimento da atividade da empresa.
Fontes de Financiamento?
•
•

Capitais Próprios
Fundos da União Europeia

Relações com o exterior
Nos anos de 2018 e 2019 a NUTIALQUEVA teve um perfil exportador, com base na evolução das
vendas ao mercado externo.
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As exportações da empresa iniciaram em 2018 com 13,9 mil Euros e atingiram no ano de 2019 os
277,4 mil Euros, representando 32,75% do volume de negócios total da empresa. Em 2019, mais
de 86% das exportações foram para os países da União Europeia.
Novas metas
A principal meta da AMIEIRA MARINA para os próximos meses é recuperar o volume de atividade
e de negócios registado em 2019, antes da pandemia Covid-19.
Para o efeito, a empresa irá desenvolver novas estratégias e ações de promoção e de captação e
atração de novos clientes e turistas em Portugal e a nível internacional.
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3.10. Sparos Lda.
Perfil da Empresa
Setor Economia Azul CsM
NIF
Atividade Principal
Ano de constituição
Forma jurídica
Volume de negócios (2020)
Empregados (2020)
Relações com o exterior (2020)
Capital Social
Sede
Site
E-mail

9 – Novos usos e recursos do mar

508447402
CAE 72190 - Outra investigação e desenvolvimento das
ciências físicas e naturais
SIC 7391 Research & development laboratories
2008 | 14 anos (Entidade adulta: 6-19 anos)
Sociedade por Quotas
1 milhão de Euros
23 (13 homens e 10 mulheres)
Importa (25,44%); Exporta (83,06%)
50 mil Euros | 2 Sócios
Área Empresarial de Marim, Lote C,
8700-221 Olhão
www.sparos.pt
sparos@sparos.pt

Qual é o negócio?
A Sparos Lda. (doravante apenas designada por SPAROS) é uma
Start-up de cariz científico e tecnológico, com origem no
CCMAR/ Universidade do Algarve, que se dedica à investigação,
desenvolvimento e comercialização de novos produtos e
soluções nutricionais para o mercado da aquacultura.
Posiciona-se como uma empresa de ciência e tecnologia que promove o crescimento sustentável
do setor de aquicultura, através da transferência de novos conhecimentos científicos e
experiência de novas formulações nutricionais, novos ingredientes e aditivos alimentares entre
produtores de rações, piscicultores e fabricantes da indústria da aquacultura.
A SPAROS é hoje reconhecida pelos seus clientes como um parceiro de confiança tendo
conseguido afirmar-se como um player importante na investigação contratada. A escala piloto
das suas instalações e a aliança entre o conhecimento científico e o know-how de processos
industriais tem sido uma mais valia na sua afirmação internacional.
A SPAROS é líder europeia no mercado da prestação de serviços investigação em nutrição para
aquacultura, tem no mercado produtos inovadores para melhorar a alimentação de peixes.
A empresa foi distinguida em 2019 pelo IAPMEI com o selo “PME Líder”, e em 2020
pela ANI como uma das 10 Start-up académicas consideradas mais promissoras pelo
Observatório Valorização e Utilização do Conhecimento Científico em Portugal.14

14

ANI (2020), “Observatório ANI: Spin-offs e Start-ups de Base Académica em Portugal Relatório Final,
Porto, julho de 2020
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Como nasceu?
A SPAROS foi criada em 2008 pelos investigadores Jorge Dias e Luís Conceição do Grupo de
Aquacultura do Centro de Ciências do Mar da Universidade do Algarve (CCMAR), que ainda hoje
se mantêm à frente dos destinos da empresa.
Segundo o cofundador Luís Conceição: “Em 2008, sentimos a necessidade no mercado da
aquacultura de construir uma ponte entre a academia e a indústria, não só em Portugal, mas
também na Europa. Havia um distanciamento entre a pesquisa realizada nas universidades e as
necessidades da indústria aquícola, bem como barreiras de comunicação para a transferência de
conhecimento. Esta foi a razão por detrás do nascimento de SPAROS.”
Neste contexto, a empresa começou por desenvolver os seus primeiros projetos de I&D em
colaboração e copromoção com instituições académicas e empresas, nacionais e internacionais,
garantindo assim a valorização e a transferência dos seus resultados de I&D para o mercado.
A SPAROS nasceu depois dos seus fundadores terem ganho a 2ª edição do concurso de ideias de
negócio “Ideias em Caixa” em 2007, promovido pela Caixa Geral de Depósitos (CGD) pelo CRIA –
Divisão de Empreendedorismo e Transferência de Tecnologia da Universidade do Algarve. Para
os fundadores, o mais importante foi o reconhecimento de que as ideias geradas pelas suas
atividades investigação poderiam ter uma aplicação pratica e resultar num negócio viável.
A participação neste concurso de ideias de negócio permitiu que os dois investigadores
contactassem com os patrocinadores do programa (dos quais se destaca a CGD, a Bloco D e a
Numericonta) e estabelecessem parcerias estratégicas.
Para além disso, o acompanhamento especializado do CRIA foi determinante na fase na fase de
arranque do negócio, permitindo colmatar a falta de conhecimentos ao nível da gestão
empresarial dos cofundadores, nomeadamente através de formações e apoio técnico
personalizado.
Depois de alguns anos de incubação na Universidade do Algarve e no CACE de Loulé do IEFP, a
SPAROS deu o salto para a nova Zona Industrial de Olhão, onde mantém uma unidade de
produção articulada com uma plataforma piloto de investigação e desenvolvimento industrial
especializado em nutrição para aquacultura.
Qual a maior inovação/ ingrediente secreto?
A grande inovação da SPAROS foi assumir desde a sua criação um posicionamento único a nível
global, sobretudo ao nível da prestação de serviços de I&D industrial, suportado no forte knowhow especializado e vasta formação científica da sua equipa em nutrição de peixes, fortalecido
pela sua ligação académica contínua e apoiada por uma sólida rede de universidades, centros de
I&D e empresas parceiras.
Para o cofundador Jorge Dias, o ingrediente secreto da SPAROS é a capacidade da sua equipa de
transformar as dificuldades sentidas no desenvolvimento de novos produtos, novas fórmulas e
até novas rações para novas espécies de peixes cultivados em novos desafios e novas
oportunidades de negócio.
Atualmente, os principais elementos de diferenciação e de inovação da SPAROS são a sua fábrica
piloto para a produção de rações para peixes, devidamente certificada em boas práticas e
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segurança alimentar pelas normas GMP+ e Global G.A.P..

Como evoluiu o negócio e qual a situação atual?
Numa fase inicial, a SPAROS dedicava-se exclusivamente à prestação de serviços de I&D industrial,
suportada por projetos de investigação que, para além de gerarem novos projetos de I&D,
começaram também a dar origem a novos produtos com potencial de mercado.
Após a constituição legal em 2008, a SPAROS começou por se instalar na incubadora de empresas
do CACE de Loulé (IEFP), e sempre com o apoio do CRIA da Universidade do Algarve, para se
dedicar exclusivamente à prestação de serviços especializados de I&D industrial, tendo-se
estabelecido como plataforma tecnológica no ano seguinte.
Com o objetivo de começar a produzir e comercializar os primeiros produtos comerciais,
resultantes das suas atividades de I&D, em 2012 a SPAROS deslocou a sua atividade para um
pavilhão industrial na Área Empresarial de Olhão com uma unidade de produção de alimentos
com cerca de 900 m2, com a obtenção do licenciamento industrial em 2014.

Esta unidade a laborar em 2014 com uma capacidade produtiva anual de 11 toneladas, que foi
aumentada para 23 toneladas em 2015, ano em que a SPAROS lançou os seus primeiros produtos
no mercado.
Entre 2015 e 2018, à medida que a capacidade produtiva foi aumentando gradualmente, a
empresa foi-se reorganizando internamente para conciliar da melhor forma a os serviços de I&D
industrial “à medida” com a produção e comercialização de produtos próprios. Esta
reorganização implicou uma necessária reestruturação progressiva do processo produtivo a
realização de várias ações de formação interna da equipa.
Em consequência, a SPAROS atingiu em 2018 uma capacidade de produção máxima instalada de
cerca de 60 toneladas por ano que mantém atualmente, sendo certificada em boas práticas e
segurança alimentar pelas normas GMP+ e Global G.A.P.
Atualmente, o modelo de negócio é composto por três áreas de negócio:
•
•
•

Serviços especializados de I&D industrial em nutrição para aquacultura
Produção e comercialização de alimentos para peixes e camarões
Ferramentas nutricionais TIC

Desde a sua criação a SPAROS tem-se afirmado internacionalmente na prestação de serviços
especializados de I&D Industrial por contrato, para clientes industriais para o desenvolvimento “à
medida” de novos produtos ou realização de investigação de rações para espécies aquáticas,
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nomeadamente aditivos para rações, novos
ingredientes para rações e novas formulações de
rações para peixes e camarões. Estes serviços
incluem essencialmente a realização de ensaios
nutricionais com peixes e camarões para clientes
com presença global, e serviços de prototipagem de
novos alimentos para fins científicos, na qual a SPAROS é atualmente líder de mercado a nível
Europeu.
Na área da produção e comercialização de alimentos para peixes e camarões, a pequena escala
de produção da SPAROS obriga a que os seus produtos sejam altamente inovadores no mercado.
Neste sentido os alimentos para peixes e camarões produzidos e comercializados pela SPAROS
são produtos premium, diferenciados e dirigidos a mercados de nicho, em particular players
internacionais sofisticados da indústria da aquacultura. Para o efeito, a aposta é feita em produtos
especializados para fases de vida particulares, na formulação e produção de rações
personalizadas em pequena escala, nomeadamente para clientes com necessidades específicas
dos sectores da aquacultura e da biomedicina.
Por sua vez, a área das ferramentas nutricionais TIC, a
SPAROS oferece aos seus clientes duas ferramentas: a
FEEDNETICS, uma ferramenta de previsão que permite
aosaquacultores, empresas de aquários e investigadores
avaliar em ambiente virtual diferentes cenários de
crescimento dos peixes e o impacto ambiental da
aquacultura, tendo em conta diferentes condições
nutricionais, ambientais e de cultivo específicas; e a FiT, que simular as necessidades alimentares
de uma determinada espécie.
Este modelo de negócio implica um forte e constante investimento em I&D, nomeadamente em
recursos humanos e serviços e experimentação, que a empresa tem vindo a financiar através de
projetos cofinanciados com fundos Nacionais e da União Europeia.
O desenvolvimento de novos produtos e serviços tem vindo a ser feito através de diversos
projetos de “Investigação e Desenvolvimento Tecnológico”, individuais e em copromoção,
nomeadamente no âmbito do PROMAR, QREN, Portugal 2020, Fundo Azul, FP7, H2020 e do
programa Eurostars. Por sua vez, a capacidade produtiva foi sendo adaptada às novas
necessidades através de projetos de “Inovação Produtiva”, alavanca essencial para o
investimento em maquinaria e equipamentos de produção, serviços e controlo de qualidade. Por
fim, as atividades de promoção e o acesso a novos mercados dos novos produtos e serviços foram
apoiadas através de projetos individuais de “Internacionalização de PME”, que se mostrou ser
uma ferramenta essencial para o acesso a mercados internacionais, dos quais se destacam os
cursos FEEDLARVA 2017, 2018 e 2019, em parceria com a NECTON, o CCMAR e o IPMA.
A equipa da SPAROS é constituída atualmente por 23 pessoas, 80% das quais recursos humanos
altamente qualificados, sendo os restantes profissionais formados maioritariamente no Centro
de Formação Profissional de Pescas e do Mar (FOR-MAR). A equipa da SPAROS inclui 7
profissionais com o grau de doutoramento, todos eles com estreita ligação à academia. Nos
primeiros anos de vida da empresa os dois cofundadores continuaram a ser investigadores do
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CCMAR a tempo parcial até 2012, aquando do início da instalação da unidade de produção,
passaram a dedicar-se em exclusivo à empresa.
Para além da sua equipa, a SPAROS estabeleceu um conjunto de parcerias estratégicas que se
tem revelado ser um elemento crítico para a colaboração na geração de conhecimento e partilha
do investimento com parceiros que acrescentam novas valências e valor, dos quais se destacam
o CCMAR, CIIMAR, UTAD, IPMA, Riasearch, GreenCoLab, B2E e S2AQUAcoLAB, entre muitas
outras.
Todas estas mais valias competitivas têm permitido a SPAROS crescer de forma sustentada e
consolidada, que se tem refletido no seu volume de negócios.
O volume de negócios da SPAROS evoluiu de forma muito positiva nos últimos anos, tendo
atingido pela primeira vez 1 milhão de euros no ano de 2018, ano em que atingiu a sua capacidade
de produção instalada, mantendo o mesmo nível de faturação em 2019 e 2020, não se
ressentindo o volume de negócios dos efeitos negativos da pandemia Covid-19.
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A estes valores importa acrescentar o valor dos subsídios à I&D, Nacionais e da União Europeia,
que são uma parte importante do total das receitas da SPAROS.
Segundo a informação disponibilizada na e-informa, nos últimos 5 anos, a SPAROS contratualizou
14 projetos com o Portugal 2020, nomeadamente nas prioridades de investimento “01 - Reforçar
a investigação, o desenvolvimento tecnológico e a inovação” e “03 - Reforçar a competitividade
das pequenas e médias empresas”, totalizando um investimento global elegível de 4,76 milhões
de Euros, dos quais 3 milhões de Euros serão financiados por fundos da União Europeia.
Principais obstáculos ao crescimento?
Carências iniciais dos cofundadores na área empresarial
Conforme acima referido, quando o negócio arrancou os cofundadores da SPAROS eram
investigadores especialistas e muito experientes nas áreas da Biologia Marinha e Pescas e
Ciências do Meio Aquático, pelo que tinham algumas carências iniciais e falta de experiência ao
nível da gestão empresarial. A instalação inicial no centro de incubação de empresa e o apoio do
ao nível da gestão por parte do CRIA, juntamente com a participação em várias ações de formação
ao longo dos anos, permitiram colmatar estas carências e eliminar este obstáculo.
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Limitações ao scale-up
A unidade de produção da SPAROS é uma unidade de pequena escala com uma área de produção
de 900m2 e uma capacidade produtiva máxima instalada de cerca de 60 toneladas por ano, que
foi atingida no ano de 2018. Para superar este obstáculo, a SPAROS optou por, ao invés de
aumentar a sua capacidade produtiva, por intensificar a incorporação crescente de mais e mais
I&D nos seus produtos, para que estes sejam ainda cada vez mais únicos, inovadores e altamente
diferenciados em mercados de nicho.
Questões governamentais
Ao longo da sua evolução a SPAROS tem sentido vários obstáculos ao crescimento relacionados
com questões legais e governamentais ao nível da complexidade dos processos administrativos e
excesso de burocracia, nomeadamente para obtenção do licenciamento industrial e ao nível da
execução e acompanhamento técnico-científico e financeiro dos projetos cofinanciados de
Investigação e Desenvolvimento Tecnológico, bem como na relação com a administração pública,
no geral.
Ao nível dos projetos, o enfase no controlo financeiro estrito, em detrimento do controlo dos
objetivos técnico-científicos, sobretudo dos projetos nacionais, tem dificultado o crescimento da
SPAROS nos últimos anos.
Fontes de Financiamento?
•
•
•

Capitais próprios
Financiamento bancário
Fundos da União Europeia

Relações com o exterior
A SPAROS desde sempre tem apostado nos mercados internacionais, quer ao nível das
exportações quer ao nível das importações.
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Seguindo a mesma tendência do volume de negócios, as exportações da SPAROS têm crescido
anualmente, tendo atingido em 2020 o seu valor mais alto de 842,8 mil Euros, representando
mais de 83% do seu volume de negócios total, dos quais mais de 63% são dirigidas ao mercado
da União Europeia.
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Distribuição geografica do
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As importações atingiram no ano de 2020 o valor de 200 mil Euros, das quais mais de 83% são
oriundas dos países da União Europeia.
Marcas próprias
A SPAROS tem vindo a proteger os resultados das suas
atividades de I&D e as suas inovações através do registo de
marcas e do segredo industrial, possuindo atualmente 11
marcas registadas, comercializando os seus produtos
maioritariamente através da sua marca própria “SPAROS NUTRITION IN AQUACULTURE”.
Novas metas
O mercado da aquacultura está em crescimento muito acelerado a nível mundial, sendo o sector
da produção animal com a mais forte previsão de crescimento nas próximas décadas.
A FAO - Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura estima que a
aquacultura represente mais de 57% do total de peixe disponível para consumo humano em
203015, e que a continue a crescer nos anos seguintes.
Esta crescente evolução coloca vários desafios de sustentabilidade na aquacultura,
nomeadamente em termos biológicos, ambientais, de ocupação de zonas costeiras e ao nível do
consumidor.
A SPAROS encara estes desafios com novas linhas de I&D que vão gerar novas oportunidades de
negócio, que se irão refletir em novos projetos cofinanciados em “Investigação e
Desenvolvimento Tecnológico”.
Neste contexto, mantendo a sua capacidade produtiva atual, a SPAROS tem como principal meta
para os próximos anos aumentar o esforço de I&D direcionado para o lançamento de novos
produtos, que permitirão à empresa atingir em 2026 um valor total de receitas de
aproximadamente 2,8 milhões de euros, dos quais 1,8 milhões de euros em vendas e prestações
de serviços, e 1 milhão de euros em fundos da União Europeia.

15

OECD/FAO (2021), ''OECD-FAO Agricultural Outlook OECD Agriculture statistics(database)'',
http://dx.doi.org/10.1787/agr-outl-data-en.
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3.11. Oceanic, Lda
Perfil da Empresa
Setor Economia Azul CsM
NIF
Atividade Principal
Ano de constituição
Forma jurídica
Volume de negócios (2020)
Empregados (2020)
Relações com o exterior (2020)
Capital Social
Sede
Site
E-mail

1 – Pesca e aquicultura e transformação e comercialização
dos seus produtos
509 814 972
CAE 46381 - Comércio por grosso de peixe, crustáceos e
moluscos
SIC 5146 - Fish and seafoods
2011 | 11 anos (Empresa adulta: 6-19 anos)
Sociedade por Quotas
17 milhões de Euros
66 (37 homens e 29 mulheres)
Importa (39,28%); Exporta (34,10%)
700 mil Euros | 2 Sócios
Rua 8, Porta Nº 10 - C, R/C
7565-119 Ermidas-Sado
www.oceanic.pt
geral@oceanic.pt

Qual é o negócio?
A Oceanic Lda. (doravante apenas OCEANIC) é uma média
empresa que se dedica às atividades de preparação,
produção e congelação de produtos do mar e da aquicultura,
e comércio por grosso de peixe, crustáceos emoluscos.
Assumindo-se como líder no mercado nacional da
comercialização de peixe fresco , a OCEANIC tem por objetivo procurar, permanentemente, uma
correta gestão de recursos, pretendendo aumentar a competitividade e garantir um
desenvolvimento sustentável.
16

Para além da sua sede nas Ermidas-Sado no Alentejo Litoral, a empresa conta com vários
armazéns em Sines, Matosinhos, Portimão e Tanger (Marrocos).
A compra do peixe faz-se, para além de Portugal, em Espanha, França, Itália, Grécia, Turquia, EUA,
Canadá, Africa do Sul, Senegal, Gâmbia e Mauritânia.
A sua visão consiste em apostar na comercialização do pescado fresco e congelado e ver a
OCEANIC reconhecida, nacional e internacionalmente, por elevados níveis de segurança
alimentar e qualidade, com integração vertical, abrangendo todas as etapas do processo em que
intervém.
A OCEANIC foi distinguida em 2020 pelo IAPMEI com o selo “PME Líder”.

16

Informação obtida na página web oficial da empresa, www.oceanic.pt, consultada em 25-03-2022
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Como nasceu?
Na senda de uma tradição de séculos e das mais diversas atividades em torno da pesca, dois
amigos empreendedores criaram em 2011 a OCEANIC.
O sócio fundador Miguel Segundo já trabalhava no negócio do peixe e queria que fosse o negócio
da sua vida. Por isso, vendo o mar para Portugal como uma fonte de subsistência desde sempre,
Miguel Segundo, à data com apenas 36 anos, deixou a empresa onde trabalhava e convenceu o
seu amigo Paulo Estevão, na altura com 42 anos, a criarem juntos uma nova empresa
especializada na comercialização por grosso de peixe fresco.
O Pingo Doce, ainda hoje o seu maior cliente nacional, foi o seu primeiro grande cliente, que
permitiu à OCEANIC faturar sete milhões de euros nos primeiros 4 meses de atividade.
Qual a maior inovação/ ingrediente secreto?
Para o sócio fundador, Miguel Segundo, os ingredientes secretos da OCEANIC são: muito
trabalho, honestidade e solucionar os problemas dos clientes.
Este foco no cliente e nos seus problemas é fundamental para ganhar a confiança e criar uma
relação emocional com os clientes, que se reflete também numa grande proximidade entre a
marca e o consumidor. Para a OCEANIC, a confiança do cliente é muito importante, e por isso a
empresa trabalha no sentido de a criar, resolvendo os problemas dos clientes até ao consumidor
final.
Conseguir conquistar o Pingo Doce como cliente e parceiro no arranque do negócio em 2011 foi
determinante, permitindo à empresa faturar 7 milhões de euros em apenas quatro meses. Esta
parceria estratégica funcionou como uma mais-valia e forte impulso para a OCEANIC continuar a
trabalhar da forma que a caracteriza: o foco em crescer, faturar e satisfazer as vontades e
necessidades dos seus clientes.
Como evoluiu o negócio e qual a situação atual?
Em pouco mais de dois anos (2013) a OCEANIC transformou-se na maior empresa de
comercialização de peixe fresco de Portugal, fruto de trabalho, dedicação e muita competência
no sector, atingindo uma faturação de cerca de 30 milhões de Euros.
Além da sede em Ermidas-Sado, a OCEANIC foi crescendo ao longo dos anos, tendo atualmente
os seus trabalhadores espalhados pelos seus armazéns em Matosinhos, Portimão, Marrocos e em
Sines, onde recentemente construiu uma fábrica própria.
O forte crescimento do negócio foi permitindo à OCEANIC comprar barcos e criar a sua frota
própria que utiliza para pescar grande parte do seu peixe fresco. Para além disso, compram peixe
em Espanha, França, Itália Grécia, EUA, Canadá, África do Sul, Senegal, Gâmbia ou Mauritânia,
entre outros.
A comercialização de peixe fresco é o principal negócio da OCEANIC, mas a empresa também
fornece congelados a alguns clientes, sobretudo produtos portugueses. É o caso da sardinha, para
a qual possui certificação MSC, para além do carapau e do peixe-espada. A OCEANIC pesca ou
compra em fresco, congela e comercializa.
Para a OCEANIC a qualidade supera a questão económica no que respeita à política de
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investimentos, pelo que a estratégia passa por investir para colmatar necessidades e aumentar a
capacidade de produção, arriscando dentro das medidas certas, para não correr riscos maiores.
Por isso, para garantir a qualidade e controlar melhor os seus produtos, a OCEANIC construiu
recentemente na Zona Industrial Ligeira n.º 2 em Sines, uma fábrica própria de raiz, com cerca de
2.000 m2, devidamente equipada com câmaras frigorificas de 20 graus negativos e uma
tecnologia avançada, que permitiu à empresa aumentar a produção e baixar os custos, bem como
fazer a sua própria embalagem e congelar o seu próprio peixe, pois até aqui a empresa recorria
ao outsourcing no caso dos congelados.
Para a OCEANIC a aposta é feita na qualidade e não no preço. A qualidade está sempre acima do
valor, que pode ser caro ou barato, dependendo da sua qualidade. Quando se conquista a
confiança dos clientes e consumidores através da qualidade dos produtos, pode-se mudar a
questão económica.

Volume de negócios
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O volume de negócios da OCEANIC nos últimos anos tem vindo a descer, tendo ficado abaixo dos
20 milhões de Euros em 2020 muito por causa do impacto mundial negativo da pandemia Covid19, apesar da OCEANIC nunca ter parado a produção, recorrendo apenas ao lay-off.
Apesar desta descida no volume de negócios, a OCEANIC tem vindo acumular lucros significativos
todos os anos, com exceção de 2019 e 2020, em que, apesar de ter resultados operacionais
positivos, os resultados líquidos foram negativos sobretudo devido aos 2 milhões de Euros
investidos na criação de raiz da fábrica de Sines.
A OCEANIC é uma empresa certificada pela
qualidade através da norma ISO 9001:2015 e
pela segurança alimentar pela norma IFS Food
versão 7.
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Principais obstáculos ao crescimento?
Questões legais
Para a OCEANIC os principais obstáculos ao crescimento da empresa são os recursos financeiros
limitados e o excesso de burocracia, que condicionam muito a política de investimentos da
empresa. O mercado do peixe é um mercado muito volátil que pode mudar a qualquer momento
pelo facto de estar muito dependente das mudanças repentinas na procura por via da mudança
dos hábitos e vontades dos consumidores.
Por isso, as dificuldades de acesso ao financiamento e a burocracia, nomeadamente ao nível dos
licenciamentos à construção e industriais, pelo excesso de tempo que demora, não é benéfico
para os investimentos. O dinheiro no mercado do peixe tem sempre de ser avaliado antes de ser
investido.
Pandemia Covid-19
A inesperada pandemia Covid-19 teve um forte impacto negativo neste sector a nível mundial,
provocando problemas financeiros a muitas empresas, e a OCEANIC não foi exceção, conforme
já foi acima referido, afetando significativamente a sua política de investimentos.
Fontes de Financiamento?
•
•

Capitais próprios
Financiamento bancário

Relações com o exterior
A entrada nos mercados internacionais da OCEANIC ocorreu logo após a criação da empresa,
nomeadamente através do sócio fundador Paulo Estevão, que potenciou a internacionalização
da empresa para Espanha, Marrocos, Itália ou França, onde a oportunidade nasceu a partir dos
seus contactos comerciais e das necessidades conhecidas nesses mercados.

Em 2020, as exportações da OCEANIC atingiram os 7,4 milhões de Euros, todas elas dirigidas aos
mercados dos países da União Europeia. Por seu turno, as importações da OCEANIC foram de 6,1
milhões de Euros, dos quais mais de 90% para o mercado comunitário da União Europeia.
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Marcas próprias

A OCEANIC tem registada a marca própria “OCEANIC PORTUGAL” através da qual comercializa
todos os seus produtos.
Novas metas
A principal nova meta da OCEANIC passa por concluir a obra de expansão da sua fábrica de Sines,
que surge de uma vontade de ter mais capacidade de trabalho em determinadas áreas do
negócio.
Esta expansão permitirá à OCEANIC recuperar rapidamente nos próximos anos os 30 milhões de
euros de faturação atingidos em 2016 e 2017, e consequentemente, ultrapassar as dificuldades
financeiras provocadas pelos efeitos negativos da pandemia Covid-19.
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3.12. Sea4Us - Biotecnologia e Recursos Marinhos S.A.
Perfil da Empresa
Setor Economia Azul CsM
NIF
Atividade Principal
Ano de Constituição
Forma jurídica
Volume de negócios (2020)
Empregados (2020)
Relações com o exterior (2020)
Capital Social
Sede
Site
E-mail

9 – Novos usos e recursos do mar
510 794 190
72110 - Investigação e desenvolvimento em biotecnologia
SIC 7391 - Research & development laboratories
2013 | 9 anos (Entidade adulta: 6-19 anos)
Sociedade anónima
0€
13 (7 homens e 6 mulheres) | Microempresa
Não importa nem exporta
52 mil Euros | 6 acionistas
Rua do Poente, S/N, 8650-378 Sagres
www.sea4us.pt
info@sea4us.pt

Qual é o negócio?
A Sea4Us - Biotecnologia e Recursos Marinhos S.A. (doravante
designada apenas por SE4US) é uma empresa de biotecnologia
marinha que se dedica à investigação e desenvolvimento de novos
medicamentos de origem marinha para dar resposta a doenças ainda
sem cura.
Tem como missão a investigação, desenvolvimento e inovação de
substâncias e moléculas bioativas para necessidades clínicas e
científicas, transformando-as em produtos de valor acrescentado.
A ideia é descobrir e desenvolver novas substâncias e moléculas bioativas de origem marinha a
partir dos quais a SEA4US se propõe, através de novas abordagens químicas e novas soluções
moleculares, desenvolver novos compostos que darão origem a novos produtos farmacêuticos a
partir de processos de recolha, análise e estudo de organismos marinhos, em particular dos mares
de Sagres.
Neste sentido, a SEA4US ambiciona ser uma empresa biotecnológica de referência a nível mundial
na investigação e desenvolvimento de produtos farmacêuticos de origem marinha, e desenvolver
tratamentos para a dor crónica a partir dos recursos marinhos portugueses.
Como nasceu?
A SEA4US foi criada em 2013 como um spin-off da NOVA Medical School, Faculdade de Ciências
Médicas da Universidade Nova de Lisboa, pela iniciativa de 7 empreendedores visionários
inspirados na enorme biodiversidade marinha do Oceano Atlântico em Sagres, onde instalaram o
seu Laboratório Marítimo.
A SEA4US foi criada em resultado das investigações científicas realizadas por um grupo de
investigação da Universidade Nova de Lisboa (UNL) anos antes da sua criação, nomeadamente na
área da dor crónica que afeta atualmente cerca de 21% da população mundial e pode causar um
grau elevado de incapacidade, com consequências sociais e económicas. Estima-se que em
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Portugal, os custos diretos e indiretos relacionados com a síndrome supracitada representam 3%
do PIB17.
O co-fundador Pedro Lima, formado em Biologia Marinha pela Universidade do Algarve e
doutorado em Neurofisiologia no Reino Unido, motivado para fazer algo para melhorar a vida das
pessoas, no decorrer das suas investigações científicas, descobriu que um invertebrado marinho
apresenta importantes fontes de moduladores de canais iónicos situados em gânglios neuronais
localizados fora da coluna vertebral, que são proteínas que controlam atividades fisiológicas
centrais, a partir dos quais podem ser gerados novos mecanismos de ação para impedir a
perceção cerebral da dor, sem causar anestesia.
Muitos invertebrados marinhos estão presos nas rochas, sem qualquer possibilidade de se
moverem, pelo que, para se defenderem, desenvolvem naturalmente venenos que tem
compostos que bloqueiam o sinal neuroativo associado à dor.
A partir desta descoberta, em 2011, este grupo de investigação da UNL começaram a observar e
a procurar sinais nas águas profundas do mar, ao largo de Sagres, que indicam a presença de
invertebrados marinhos que produzam venenos defensivos, e a recolher quantidades muito
pequenas de amostras a partir das quais são produzidos extratos.
As esponjas, anémonas, briozoários e outros
invertebrados marinhos e seus organismos simbióticos
produzem centenas de compostos que são
degradados, decompostos e testados para verificar se
têm uma bioatividade analgésica. Segue-se um estudo
químico bio- guiado dos extratos naturais para
purificação e consequente identificação da estrutura
químicadas pequenas moléculas que são responsáveis
pela atividade anti-dor, como analgésicos, anestésicos,
tratamentos para dores do cancro, anti-inflamatórios,
anti-oxidantes e etc.
Foi a partir dos resultados desta investigação que
nasceu a SEA4US, com o objetivo de produzir novos
produtos farmacêuticos a partir destas pequenas
moléculas de origem marinha que são responsáveis
pela atividade anti-dor.
Apesar destes medicamentos se basearem em venenos ou toxinas produzidas por animais, a
SEA4US não pretende extrair os compostos utilizados de seres vivos, mas sim replicá-los com
processos laboratoriais não invasivos e não poluentes, através da biotecnologia, para não ser
necessário voltar ao mar e depender da biomassa.
Qual a maior inovação/ ingrediente secreto?
Os maiores trunfos da SEA4US são precisamente o know-how especializado e conhecimento
científico da sua equipa de investigadores e bem assim os resultados da investigação e
17

ANI (2020), “Observatório ANI: Spin-offs e Start-ups de Base Académica em Portugal Relatório Final,
Porto, julho de 2020
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desenvolvimento já alcançados, em particular a sua biblioteca de novas substâncias e moléculas
de origem marinha, a partir dos quais serão desenvolvidos os fármacos e o desenvolvimento préclínico.

Todo este conhecimento está devidamente protegido através de 3 patentes que a SEA4US já
conseguiu registar até à data.
A SEA4US afirma ter encontrado duas moléculas que reduzem a atividade da dor nos neurónios
do gânglio espinal, a partir das quais serão desenvolvidos novos medicamentos, em parceria com
a indústria farmacêutica.
Os resultados mostram que estas moléculas reduzem o nível de dor com um risco não elevado
de desenvolver dependência, o que fará com que os novos medicamentos apresentem várias
vantagens face às soluções farmacêuticas atualmente existentes, como a morfina e os opióides.
Como evoluiu o negócio e qual a situação atual?
A SEA4US assumiu-se desde a sua criação como especialista apenas na descoberta e nas etapas
iniciais do desenvolvimento de fármacos, estabelecendo, posteriormente, acordos de
licenciamento externo dos produtos desenvolvidos com empresas farmacêuticas.
Neste sentido, as principais atividades da SEA4US concentram-se na criação de uma biblioteca de
novos compostos de origem marinha, investigação de fármacos e desenvolvimento pré-clínico.
Para o efeito, a atividade da SEA4US assenta em dois grandes pilares, a biologia marinha e a
neurofarmacologia, o que justifica a existência de dois laboratórios. O Laboratório Marinho em
Sagres, onde se desenvolvem as atividades de prospeção, identificação, colheita e tratamento
primário das amostras marinhas, e o Laboratório de Fisiologia na NOVA Medical School onde são
concretizados os testes de neuroatividade e desenvolvimento pré-clínico.
Após a sua criação a SEA4US começou por estabelecer em 2014 as primeiras
colaborações com a NOVA Medical School, Câmara Municipal de Vila do Bispo e
Universidade do Algarve, e lançadouma campanha de crowdfunding.
Em 2016 a SEA4US aumentou o seu capital social com a entrada de novos sócios,
e em 2017 deu-se a identificação das moléculas analgésicas e modo de ação e a
obtenção de 2 selos de Excelência da Comissão Europeia.
Em 2018 foi conseguida a obtenção da certificação de sistemas de Investigação, Desenvolvimento
e Inovação segundo a Norma NP4457:2007, pela eiC, e a conclusão das provasde conceito de
eficácia e toxicidade em animais. Neste mesmo ano a SEA4US avançou ainda paraa segunda ronda
de investimento e foi contemplada com um incentivo financeiro de 50 mil euros, no âmbito da 1ª
fase do instrumento PME do Programa de Investigação Horizonte 2020 da UniãoEuropeia (UE)
para aprofundar o desenvolvimento de um medicamento para aliviar aqueles que sentem,
constantemente, dores, e que seja uma alternativa à morfina e aos opóides.
Em 2019 a SEA4US submeteu duas patentes relativas a uma das moléculas analgésicas e ao seu
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mecanismo de ação, tendo em janeiro de 2021 sido uma das 10 spin-offs académicas
consideradas mais promissoras pelo Observatório Valorização e Utilização do Conhecimento
Científico em Portugal da Agência Nacional de Inovação (ANI)18.
Para suportar o seu crescimento, a SEA4US apostou na contratação de recursos humanos
altamente qualificados nas áreas da Bioquímica, Biotecnologia, Biologia Molecular e Marinha,
sendo a sua equipa atualmente constituída por 14 pessoas, das quais 5 doutorados e 9 com
mestrado.
Para além da equipa, o crescimento da SEA4US tem sido também suportado pela criação de uma
rede de parceiros estratégicos, das quais se destacam a NOVA Medical School e a Universidade
do Algarve, e colaborações com várias universidades nacionais e internacionais. Para além de
integrar também a P-BIO - Associação Portuguesa de Bioindústria, a SEA4US é também um dos
membros fundadores da BLUEBIO ALLIANCE, uma plataforma portuguesa de biotecnologia e biorecursos marinhos criada em 2015.
Em termos de estrutura societária, em 2021 a empresa procedeu a novo aumento de capital e
transformou-se numa sociedade anónima, com 6 acionistas individuais e coletivos. Dos 7
empreendedores que lançaram a SEA4US em 2013, 4 deles ainda fazem parte da empresa, todos
investigadores com dedicação exclusiva à SEA4US.
Os resultados de I&D e tecnologias desenvolvidas pela SEA4US ainda não atingiram o grau de
maturidade necessário para a sua comercialização, o que justifica inexistência de vendas.
Principais obstáculos ao crescimento?
Falta de conhecimentos de gestão por parte dos fundadores
Uma das principais dificuldades sentidas pela SEA4US quando foi criada em 2013 foi a ausência
de conhecimentos de gestão por parte dos dois investigadores fundadores que lançaram a
empresa.
Para colmatar esta lacuna, a SEA4US foi incluindo novos colaboradores com formação em gestão
e participou programa COHiTEC, promovido pela COTEC Portugal, durante o qual, com o apoio
de vários parceiros académicos, permitiu dotar a equipa de conhecimento de gestão.
Dificuldades na obtenção de financiamento
A SEA4US é uma empresa biotecnológica de investigação e desenvolvimento de produtos
farmacêuticos, cujo processo até obter autorização para testar um medicamento em humanos é
complexo, exaustivo, muito moroso e requer muito investimento.
Neste contexto, para iniciar a sua atividade, a SEA4US captou investimento de um grupo de 10
investidores, dos quais se destacam a Intercapital e a Bene Farmacêutica (que constituiu o “seed
funding”), possibilitando a participação da empresa em projetos de fundos do PROMAR e QREN.
Posteriormente, a empresa foi apoiada por fundos ao abrigo do programa INTERREG, do
programa Fundo Azul, por fundos do Portugal 2020 (projeto I&DT Individual), e por fundos do

18

ANI (2020), “Observatório ANI: Spin-offs e Start-ups de Base Académica em Portugal Relatório Final,
Porto, julho de 2020
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Horizonte 2020 (SME Instrument).
No total, para além do capital inicial dos sócios fundadores, a SEA4US foi capaz até ao momento
de captar cerca de 2,45 milhões de euros, dos quais 1,7 milhões de euros em fundos da união
Europeia, reembolsáveis e não reembolsáveis, e de cerca de 750 mil euros em capital de risco.
Elevado grau de incerteza do potencial de valorização comercial
Conforme acima referido, desenvolvimento completo de medicamentos é um processo
extremamente complexo, pelo tempo e elevado investimento necessário, com um medicamento
a levar em média 12 anos até entrar no mercado.
Com apenas 9 anos de existência, SEA4US tem ainda um longo caminho a percorrer, sempre com
um elevado grau de incerteza do potencial de valorização comercial que caracteriza a fase do
ciclo de vida dos seus produtos.
Fontes de Financiamento?
•
•
•
•

Capitais Próprios
Crowdfunding
Fundos Nacionais e Europeus
Capital de risco

Projetos financiados em curso19
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•
•
19

Blue4Pain: Novo analgésico para tratamento da dor crónica com origem no mar
português (FUNDO AZUL)
Blue4CancerPain Desenvolvimento de um novo produto de origem biotecnológica
baseado em recursos naturais marinhos para tratamento da dor crónica induzida por
quimioterapia (FUNDO AZUL)
MAR4PAIN2: Novo analgésico para tratamento da dor crónica com origem no mar
português: validação do alvo terapêutico e otimização de compostos (PORTUGAL 2020)
SAGRES4US: Valorização e expansão da atividade biotecnológica da Sea4Us em Sagres
(PORTUGAL 2020)
SEA4CIPN: Explorar a viabilidade de transferir o conhecimento sobre 2 moléculas
analgésicas para o mercado dos Estados Unidos da América (INNOWWIDE)
Algared+: Rede transfronteiriça para o desenvolvimento de produtos inovadores com
microALGAs (INTERREG ESPAÑA – PORTUGAL)
SEA4PAINTERNACIONAL: Internacionalização da patente de um novo analgésico
revolucionário de origem marinha (PORTUGAL 2020)
BLUEBIOTECH4PAIN: Biotecnologia usando bactérias marinhas para o tratamento da dor
crónica (EEA GRANTS)
RECURSOS HUMANOS ALTAMENTE QUALIFICADOS: Inovação e otimização da
plataformade descoberta de compostos terapêuticos de origem marinha (PORTUGAL
2020)
SEABIOCIDE: Novo biocida com origem no mar português para o tratamento de
doençasinfeciosas (PORTUGAL 2020)
ALGARED+ (INTERREG ESPAÑA – PORTUGAL)

https://sea4us.pt/pt/sobre-nos/projects/ consultada a 24-03-2022.
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•
•
•
•
•
•

SEA4CIPN (INNOWWIDE)
SEACULTURE (PROMAR)
MAR4PAIN (PORTUGAL 2020)
PREPARATION4MARKET (PORTUGAL 2020)
SEA4PAIN (HORIZON 2020)
OCEAN MEDICINES (HORIZON 2020)

Novas metas
A SEA4US prevê concretizar a sua primeira venda o mais tardar durante 2022, através do
estabelecimento de um acordo de licenciamento com uma empresa farmacêutica da sua
molécula analgésica premium em fase final de desenvolvimento.
Com as receitas geradas por esta primeira transação comercial, a SEA4US vai reforçar o seu
investimento em I&D nos próximos anos no desenvolvimento de novas moléculas, com o objetivo
de estabelecer novos acordos de licenciamento, que incluem recebimentos upfront,
recebimentos por milestones e royalties sobre as vendas, e assim gerar novas receitas capazes de
receitas para cobrir o investimento e consolidar o crescimento sustentado da empresa.
A SEA4US estima que, num horizonte de 2 a 5 anos, o volume de negócios anual varie entre os
10 e os 60 milhões de euros.
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3.13. Necton - Companhia Portuguesa de Culturas Marinhas, S.A.
Perfil da Empresa
Setor Economia Azul
NIF
Atividade Principal
Ano Constituição
Forma jurídica
Volume de negócios (2020)
Empregados (31-12-2020)
Relações com o exterior (2020)
Capital Social
Sede
Site
E-mail

2 – Recursos marinhos não vivos;
9 – Novos usos e recursos do mar.
504032194
CAE 10840 - Fabricação de condimentos e temperos
SIC 2035 - Pickles, sauces, and salad dressings
1997 | 25 anos (Entidade madura: +20 anos)
Sociedade Anónima
2 milhões 700 mil euros
44 (20 homens e 24 mulheres) | Pequena empresa
Importa (16,94%) e Exporta (39,24%)
400 mil Euros | 3 Sócios
Belamandil, s/n, 8700-152 Olhão
www.necton.pt
info@necton.pt

Qual é o negócio?
A Necton - Companhia Portuguesa de Culturas
Marinhas, S.A. (doravante apenas NECTON) é uma
pequena empresa que se dedica à produção
integrada de biotecnologias marinhas (produção de
microalgas para a aquacultura e cosmética) e sal marinho tradicional.
Tem como missão colocar no mercado produtos e serviços inovadores que resultem de
conhecimentos marinhos Científicos e Tecnológicos. A sua vocação assenta na exploração
integrada e sustentável de salinas através da produção de sal marinho tradicional, microalgas e
aproveitamento de outros recursos dessa envolvente.
Com uma visão empresarial orientada para a excelência, a NECTON tem como objetivo ser uma
referência europeia nas suas áreas de atividade e ao mesmo tempo um polo regional de
desenvolvimento económico.
Das suas instalações em Olhão, saem produtos de excelência, únicos e inovadores, com um
compromisso rigoroso com a qualidade, que visam adequar-se às mais exigentes expectativas dos
seus clientes.
Como nasceu?
A NECTON foi fundada em 1997 por quatro jovens estudantes universitários, com formações
muito diferentes como gestão de empresas, engenharia física e biologia marinha, com o intuito
de dar corpo a um projeto que nasceu na Escola Superior de Biotecnologia da Universidade
Católica Portuguesa, que teve como finalidade a produção de microalgas.
Começa, então, a desenvolver-se na área da biotecnologia marinha promovendo tecnologias para
a produção de microalgas à escala industrial.
Desde a sua criação, a NECTON está localizada numa área de 23 ha de salinas no Parque Natural
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da Ria Formosa.
Para além da unidade de produção de microalgas, esta localização privilegiada impulsionou o
arranque de mais um negócio no ano 2000. A empresa começou a explorar as salinas para obter
sal marinho e flor de sal, tal como os romanos faziam.

Neste momento, a NECTON opera duas unidades de negócios distintas: Unidade de Negócios
Microalgas e Unidade de Negócios Sal marinho tradicional.
Qual a maior inovação/ ingrediente secreto?
Unidade de Negócio de Sal Marinho Tradicional
Regidos pela máxima “O Sal não é todo igual”, a NECTON apresenta-se, como uma empresa ímpar
no Mercado.
A produção de Sal Marinho Tradicional e Flor de Sal é efetuada com uma
metodologia singular, que alia a tradição à modernidade dos processos de
gestão, inovação e qualidade, para a obtenção de produtos de excelência.
Como tal, a colheita do sal é feita de forma tradicional e ancestral.
O sal chega, assim, a todos os consumidores natural, saudável e tal qual a natureza o dá.
No âmbito do projeto ECOSALT foram desenvolvidos rótulos ecológicos para os produtos
alimentares “sal marinho tradicional” (SMT) e “flor de sal” (FS) recorrendo à determinação dos
impactos ambientais através de duas metodologias distintas, Life Cycle Assessment (LCA) e
Ecological Footprint (EF).
A utilização do rótulo nas embalagens evidenciou um forte
argumento devenda junto dos mercados de segmento médio-alto,
possibilitando reforçar a componente de exportação dos produtos da
NECTON.
Unidade de Negócio de Microalgas
Na área de especialização de cultivo de microalgas, a atuação da empresa baseia-se no trabalho
científico, tecnológico e de mercado, focado em diversas aplicações: alimentos especiais para
aquicultura, cosméticos, alimentos e, mais recentemente, em bioenergia e engenharia, dispondo
nas suas instalações de laboratórios que permitem fornecer apoio técnico às atividades
desenvolvidas.
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Sob a égide da marca Phytobloom, comercializam
concentrados de microalgas (Fitoplâncton), comercializado
para maternidades de aquacultura de peixes marinhos e
bivalves, aquários e centros de investigação.
A empresa tem uma experiência única e distinta na conceção e operação de diferentes
tecnologias de cultivo de microalgas, tanto para microalgas de água doce como marinhas, desde
sistemas abertos a sistemas fechados.
Apesar de apresentar um uma vasta gama de produtos para rações, cosmética, alimentação e
farmacêutica a empresa está disponível para inovar produzindo microalgas à medida das
necessidades dos clientes.
Certificados de qualidade:

A NECTON promove a excelência associada à inovação, à qualidade e à segurança alimentar,
respeitando as práticas ancestrais, e utilizando os recursos naturais de forma sustentada. Por isso,
mantém um sistema integrado de políticas, procedimentos e instruções de trabalho que
suportam os fundamentos de todas as suas atividades e cumprem os requisitos das normas NP
EN ISO 9001:2015 e NP EN ISO 22000:2018.
Por último, o investimento em Investigação & Desenvolvimento e Inovação e equipamentos é
permanente. Para o efeito os Fundos Nacionais e da União Europeia têm sido estratégicos para a
ALGAplus, funcionando como uma alavanca à inovação; à diferenciação; ao desenvolvimento e à
geração de conhecimento assim como ao aumento da competitividade de uma forma geral.
Como evoluiu o negócio e qual a situação atual?
A NECTON começou por estudar uma microalga, Dunaliella salina para produzir betacaroteno,
um antioxidante natural usado como suplemento alimentar e que favorece, também, o
bronzeamento da pele. Desenvolveram a tecnologia para a sua produção e conseguiram até um
investidor, mas não correu bem, já com os contratos assinados, o Financial Times publica um
estudo da FDA (organização governamental dos EUA responsável pelo controlo dos alimentos)
dando conta de que a substância extraída das algas não tinha qualquer efeito no bem-estar ou
na saúde das pessoas.
Segundo o cofundador João Navalho, as análises efetuadas tiveram por base o betacaroteno
sintético, que não é assimilado pelo organismo. Esta molécula natural tem propriedades positivas
e é usada como suplemento alimentar. O mercado desceu 30 vezes e as empresas do sector, nos
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EUA, Israel e Austrália, faliram.
Seguiu-se uma nova experiência, os protetores solares, mas, no entanto, esta descoberta não
resistiu à concorrência das grandes empresas da indústria da cosmética.
Os investigadores, não abandonando o desenvolvimento das microalgas, viraram-se para a
produção de sal, em especial flor de sal. Também nesta área foi preciso ultrapassar obstáculos,
pois a legislação em vigor na altura, datada do final da década de 1960, considerava que o sal
produzido pela NECTON, que inclui cerca de 80 minerais naturais do mar, não era considerado
alimentar, mas sim refugo à luz daquela legislação. Impedidos de comercializar o seu sal em
Portugal, a NECTON viu-se obrigada a procurar então nos mercados internacionais, tendo
conquistado em França e na Alemanha a preferência dos chefs e começaram a exportar em 1999,
tendo essa sido a sua melhor inovação. A pressão vinda de fora acabou por fazer nascer um novo
diploma legal, por iniciativa da própria NECTON.
A produção e comercialização do sal permitiu elevar a rentabilidade e o crescimento da empresa,
tornando sustentável a produção das microalgas.
Atualmente a empresa produz cerca de 5 000 ton/ano de microalgas e 3 000 ton/ano de sal.
O crescimento da empresa tem sido continuo e sustentável, tendo atingido em 2018 a fasquia
dos 2 milhões de Euros de volume de negócios e em 2020 já acima dos 2 milhões e 500 mil euros.

Principais obstáculos ao crescimento?
Ultrapassados, como já referido, os constrangimentos iniciais que resultaram numa nova área de
negócio, a produção de sal marinho tradicional, a empresa tem vindo a debater-se com entraves
na sua maioria burocráticos que têm limitado o crescimento da empresa.
Na sua atividade, são auditados por cerca de 12 entidades diferentes, cada qual com as suas
normas e legislações muitas vezes incompatíveis. É um trabalho continuo de entendimento com
as diferentes autoridades que exige dedicação por parte de quem está à frente da empresa.
Atualmente uma das limitações está no espaço e no facto de o mesmo terreno estar sob
jurisdição de entidades diferentes, sendo necessário pedir autorizações a várias instituições que
não se falam e têm diretivas diferentes.
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Fontes de Financiamento?
•
•
•

Capitais Próprios
Fundos da União Europeia
Financiamento bancário

Relações com o exterior
Nos últimos 4 anos a empresa tem aumentando o seu volume de negócio de exportação tendo
ultrapassado 1 milhão de Euros em 2020.

Das cerca de 5 000 ton/ano de microalgas e 3 000 ton/ano de sal, cerca de 39% é exportado para
o mercado internacional, sendo o restante absorvido pelo mercado nacional.
Marcas próprias
Distribuição geografica do
volume de negócios em 2020
Extracomunitário
5%

Comunitário
34%

Distribuição geografica das
compras em 2020
Comunitário
12%

Extracomunitário
5%

Nacional
61%

Nacional
83%

Unidade de Negócio de Sal Marinho Tradicional
A Marca Belamandil foi criada com um design
contemporâneo, aliado a materiais totalmente amigos do
ambiente, que ao mesmo tempo permitem a sua reutilização.
Completa-se com as três tipologias de sal marinho
tradicional: Flor de Sal, Sal Marinho Tradicional Grosso e Sal
Marinho Tradicional Fino.
A Marca Marnoto surge com o intuito de dar as conhecer o nome
atribuído ao trabalhador das salinas tradicionais, chamado de
Marnoto. É ele que incorpora e coloca na prática, milhares de anosde
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sabedoria empírica, mas também técnica, utilizadas no dia a dia da produção e extração de sal
artesanal. Faz-se, desta forma, uma homenagem a todos quantos fizeram chegar aos nossos dias
esta forma tão ancestral de trabalhar.
Novas metas
A próxima etapa é criar uma base de dados científicos que permita quantificar o valor dos
ecossistemas marinhos (pradarias, sapais e salinas), integrada na estratégia nacional para reduzir
as emissões de CO2 - taxa de carbono.
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3.14. Nasharyba – Produção e Comércio de Peixe, Lda.
Perfil da Empresa
Setor Economia Azul
NIF
Atividade Principal
Ano Constituição
Forma jurídica
Volume de negócios (2021)
Empregados (31-12-2021)
Relações com o exterior (2021)
Capital Social
Sede
Site
E-mail

1-Pesca e aquicultura e transformação e comercialização
dos seus produtos
510718604
CAE 03210 Aquicultura em águas salgadas e salobras
SIC 0921 Fish hatcheries and preserves
2013 | 9 anos (Entidade adulta: 6-19 anos)
Sociedade por quotas
649 mil euros
6 (5 homens e 1 mulher) | Microempresa
Importa (70,00%)
290 mil Euros | 2 Sócios
Rua da Voltinha, Armazém de Lavos, 3090-451 Lavos
www.facebook.com/NashaRyba/
geral@pescodromo-lavos.pt

Qual é o negócio?
A Nasharyba- Produção e Comércio de Peixe, Lda. (doravante só NASHARYBA)
é uma microempresa que tem como atividade principal a piscicultura,
produção e comércio de peixe e adicionalmente a pesca desportiva e
recreativa.
A NASHARYBA é uma exploração de viveiros que se dedica à engorda de robalo e dourada, em
regime semi-intensivo, contando com 18 tanques de produçãoe 1 tanque de pesca distribuídos
por um total de 21 hectares.
Como nasceu?
A NASHARYBA nasce em 2013 pelas mãos de
Jorge Camarneiro.
Após o nascimento da NASHARYBA, surgiu a ideia
de aliar a componente turística à exploração de
peixe através da criação do Pescódromo de Lavos.
Inaugurado em 2016, é uma estrutura com 30
plataformas de pesca, cada uma com dois lugares,
o que permite que 60 pessoas pesquem ao mesmo
tempo. Aberto a todos os que queiram
experimentar a prática da pesca, o Pescódromo
apresenta-se como um local de lazer e convívio, dando aos visitantes a possibilidade de levar o
seu próprio peixe para casa, ou confecioná-lo no local.
Qual a maior inovação/ ingrediente secreto?
A aposta na qualidade e frescura do peixe é o ingrediente de sucesso desta empresa.
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O peixe da NASHARYBA é cuidado e manuseado com as máximas regras de higiene e segurança
sanitária exigíveis, assim como nas melhores condições de bem-estar animal que é possível
praticar. Regularmente é renovada a água dos tanques e são realizadas análises laboratoriais da
mesma, assim como do peixe, do gelo e da própria água da companhia utilizada na produção
deste.
A qualidade do seu pescado foi atestada pelo selo de garantia
“PORTUGAL SOU EU” conquistado em outubro de 2020.
Como evoluiu o negócio e qual a situação atual?
Desde a aquisição da propriedade em junho de 2013, vários passos e melhorias foram sendo
realizados com vita à otimização da produção, tendo em consideração o em estar animal e a
sustentabilidade ambiental e económica.
Inicialmente houve a necessidade de proceder à Limpeza e enrocamento de tanques e à
manutenção e construção de greiros novos. Foi necessário também a instalação de redes de
proteção anti-aves, pois os tanques passaram a ser local preferencial de predação.
Seguiu-se a necessidade de duplicar arejadores e alimentadores. Os elevados gastos energéticos
levaram ao investimento na produção de energia fotovoltaica de forma a reduzir a fatura de
eletricidade.
A nível de melhorias na produção passou-se a fazer uma seleção de alevins e otimização dos
povoamentos a realizar a pré-engorda e rações de alta qualidade. Aumentou-se o nível técnico
dos recursos humanos e introduziram-se boas práticas de maneio e conforto animal
As melhorias realizadas,
permitiram
reduzir
a
aquisição de alevins e
respetiva
mortalidade,
aumentando ao mesmo
tempo a quantidade em
quilos e o valor por quilo do
peixe vendido. Nos últimos 3
anos, após o término do
enrocamento dos tanques, a
substituição das redes de
proteção e a duplicação de
alimentadores e arejadores,
as vendas passaram de cerca
de 300 000 euros, em 2018, para 649 000 euros, em2021, tendo aumentado o preço médio
de venda do peixe de 5,30 euros para 6,30 euros, otimizando os tamanhos de venda do mesmo
e reduzindo os custos com aquisição de alevins.
Salienta-se, ainda, que graças às alterações introduzidas pela direção técnica da empresa, foi
possível obter níveis de crescimento mais elevados, sendo hoje real obter robalos e douradas
com 400-600 gr em menos de dois anos.
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De uma faturação de cerca de 400 mil euros em 2017, registaram uma quebra de quase 100 mil
euros em 2018, pois foi necessário libertar parte dos tanques para modernização, tendo-se
verificado uma recuperação anual, depois disso, atingindo em 2021 uma faturação acima dos 649
000 mil euros.
Principais obstáculos ao crescimento?
Falta de pré-engorda (está prevista para 2023) que permitiria adquirir os alevins mais baratos e
povoar os tanques de esteiro com indivíduos mais robustos; Custos energéticos, que impedem
maior utilização da capacidade de bombagem e consequente renovação da água (impõe-se maior
investimento em produção fotovoltaica); Custo de rações; Recursos financeiros para automatizar
procedimentos e maneio da produção.
Fontes de Financiamento?
•
•

Capitais Próprios
Fundos da União Europeia

Relações com o exterior
Todos os juvenis adquiridos para engorda (100%) são importados, assim como 80% das rações.
O pescado da NASHARYBA é vendido exclusivamente para o mercado nacional que absorve toda
a sua produção.
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Novas metas
Os próximos passos passam por investir em pré-engorda, pela a automatização do controle de
oxigénio e salinidade e a introdução da definição digital dos procedimentos do maneio diário, que
esperamos poder introduzir no decurso de 2022.
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3.15. Scales Oceans, Lda.
Perfil da Empresa
Setor Economia Azul
NIF
Atividade Principal
Ano Constituição
Forma jurídica
Volume de negócios (2020)
Empregados (31-12-2020)
Relações com o exterior (2020)
Capital Social
Sede
Site
E-mail

5 – Construção, manutenção e reparação navais
510570275
CAE 30120 Construção de embarcações de recreio e
dedesporto
SIC 3732 - Boat building and repairing
2013 | 9 anos (Entidade adulta: 6-19 anos)
Sociedade por quotas
511 mil Euros
8 (7 homens e 1 mulher) | Microempresa
Importa (1,31%) e Exporta (19,83%)
155 mil Euros | 2 Sócios
Rua das Acácias Lote 37, 3090-380 Figueira da Foz
www.scalesoceans.pt
geral@scalesoceans.pt

Qual é o negócio?
A SCALES OCEANS, LDA (doravante apenas
SCALES OCEANS) foi fundada em 2013 tendo como
atividade a produção de artigos náuticos para
desportos radicais e outros, tendo como objetivo
introduzir produtos inovadores e produtos fabricados através de processos modernizados,
através das tecnologias disponíveis, num ambiente ligado ao mar, desde a atividade de
construção e reparação de embarcações à construção de apetrechos para atividades de lazer
como o surf, kayaks e afins.
Aliada a uma equipa com know-how no processo de fabrico, dispõe de maquinaria e
equipamentos que asseguram todas as fases do processo, com base na inovação, melhoria
contínua e qualidade.
A unidade de fabrico da SCALES OCEANS está equipada com tecnologia de maquinação de grande
formato (várias máquinas CNC de 3 a 5 eixos), digitalização e validação (CMM e scanner 3D) e
cabines de ambiente controlado.
Como nasceu?
O percurso da SCALESOCEANS iniciou antes da constituição da empresa, com conceção do
negócio pelo Cofundador Sérgio Leirinha, que venceu três concursos de ideias de negócio e
empreendedorismo nos anos de 2011 e 2012.
Em 2013 foi constituída a empresa SCALESOCEANS, LDA juntamente com uma entidade
investidora e venceu nesse mesmo ano mais um concurso na categoria Empreendedorismo. Um
ano depois arrancou a unidade fabril.
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Qual a maior inovação/ ingrediente secreto?
A chave do sucesso da SCALESOCEANS é a persistência e adaptação aos mercados procurando
nichos e necessidades efetivas bem como a polivalência e partilha de recursos internos para as
diversas indústrias e áreas de atividade.
Como evoluiu o negócio e qual a situação atual?
A SCALES OCEANS presta atualmente os seguintes serviços:
•

PROJETO: A equipa de designers e engenheiros desenvolvem o produto através de
software CAD e CAE de primeira linha.

•

PRODUÇÃO: Dispõe de várias máquinas CNC de larga escala de 3 e 5 eixos, com fresas
edisco.

•

ACABAMENTO: Para o pós-produção tem disponível várias salas com controlo de
temperatura, humidade e pressão.

•

VALIDAÇÃO: Através da CMM de grande formato da ZEISS e do scanner 3D portátil, a
SCALES OCEANS garante a qualidade e perfeição do produto.

Após uma duplicação de faturação entre 2017 e 2018, para cerca de 517 mil euros, em 2019
ressentiu-se com os efeitos da tempestade Leslie no final do ano anterior, que atingiu as
instalações causando danos profundos e perdas avultadas durante vários meses subsequentes.
Recuperou as vendas em 2020 para valores equivalentes aos de 2018, mantendo-se estável.
Volume de negócios
(milhares de euros)
600

400

200

0
2017

2018

2019

2020

A estratégia de crescimento tem sido não ficar dependente de um só mercado, um só cliente,
uma só atividade até encontrar estabilidade e rentabilidade.
Principais obstáculos ao crescimento?
O maior obstáculo ao crescimento é a falta de mão de obra, qualificada e não qualificada, e neste
momento em particular a escassez e aumento brutal do preço das matérias primas.
A necessidade constante de investimento é também um obstáculo uma vez que para que a
empresa possa ser competitiva e estar ao nível de outras empresas tem de acompanhar as
tendências tecnológicas.
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Fontes de Financiamento?
•
•
•
•

Capitais Próprios
Investidores
Fundos da União Europeia
Financiamento bancário

Relações com o exterior
A matéria prima é em mais de 90% de origem nacional, limitando-se o mercado internacional às
vendas com uma expressão da ordem dos 20%.
Distribuição geografica do volume
de negócios em 2020

Distribuição geografica das
compras em 2020
Comunitário
1%

Comunitário
20%

Nacional
80%
Nacional
99%

As exportações iniciaram no ano de 2018 e têm vindo a crescer gradualmente. A presença em
feiras internacionais, até ao momento, tem sido unicamente como visitante, mas prevê-se a
presença como expositor num futuro breve.
Novas metas
O objetivo principal da SCALESOCEANS é continuar a crescer de forma sustentável, reforçando a
credibilidade e as parcerias com os seus atuais clientes e conseguir continuar a crescer
angariando novos clientes, novos mercados, novos projetos e novos desafios, apresentando
sempre soluções inovadores e indo ao encontro dos padrões de qualidade exigidos nas suas áreas
de trabalho.
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3.16. Intertidal
Perfil da Empresa
Setor Economia Azul
NIF
Atividade Principal
Ano Constituição
Forma jurídica
Volume de negócios (2020)
Empregados (31-12-2020)
Relações com o exterior (2020)
Capital Social
Sede
Site
E-mail

4 – Recreio, desporto, cultura e turismo
199605386
CAE 93293 - Organização de atividades de animação
turística
7999 - Amusement and recreation, n.e.c.
2019 | 3 anos (Entidade jovem: 1-5 anos)
Empresário em nome individual
n/d
1 ( 1 homem)
Não importa nem exporta
n.a.
Rua Paulino L. Silva, 9
2500-504 Foz do Arelho
https://intertidal.pt/
info@intertidal.pt

Qual é o negócio?
A INTERTIDAL fornece serviços de turismo de natureza e animação
turística com uma forte componente científica, histórica, cultural,
etnográfica e ambiental, com o objetivo de proporcionar aos seus
clientes experiências únicas, com muita interação, muito divertimento
deixando-os com muitas histórias para contar maistarde.
A área de atuação da INTERTIDAL é dirigida fundamentalmente à Costa
Oeste de Portugal com ênfase na zona circundante à Lagoa de Óbidos, e em particular a zona
envolvente à vila da Foz doArelho.
Os serviços, sempre contemplando os aspetos científicos, históricos e culturais, são variados
desde passeios de barco ou kayak pela Lagoa de Óbidos, descidas de rio de kayak em autonomia,
passeios terrestres temáticos e, entre outros, cursos de sobrevivência, recentemente, de modo
a rentabilizar os materiais, também o comum aluguer de kayaks e pranchas de Stand Up Paddle
(SUP).
A lista de atividades é extensa adaptada ao mais variado estilo de públicos. As atividades podem
ser individuais, em grupo ou até mesmo adaptadas para desafios de teambuilding ou programas
específicos para crianças.
A INTERTIDAL® é uma marca registada no INPI, licenciada
pelo Turismo de Portugal para operar como agente de
animação turística em território nacional, sob o registo:
RNAAT n° 349/2019
A INTERTIDAL está certificada no programa “Clean &Safe”
promovido pelo Turismo de Portugal
A INTERTIDAL® é reconhecida pelo ICNF para a prática de atividades de turismo de natureza.
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Como nasceu?
Desempregado, Miguel Castro, que tinha estudado biologia marinha, apaixonado pelo mar e
natureza, natural da Foz do Arelho, aproveitando os recursos naturais da sua região, a sua
formação e o seu gosto por atividades de ar livre, decide em agosto de 2019 criar a Intertidal.
A sua ideia inovadora foi galardoada em 2019 com o prémio “Oeste Portugal - Tourism Startup
Program”.
Qual a maior inovação/ ingrediente secreto?
As atividades que oferece contemplam uma abordagem
científica, focada no ecossistema abrangendo também
as vertentes históricas e culturais dos locais visitados,
verdadeiros passeios com ciência.

Como evoluiu o negócio e qual a situação atual?
A aposta de crescimento passou pela criação de diversas parcerias em especial com outros
agentes turísticos locais, como alojamentos, escolas de surf e mergulho, aluguer de material
desportivo e ainda ginásios ou entidades como a Estação Náutica do Oeste ou o Aspiring Geopark
Oeste.
Para além do site, a aposta na participação em feiras de especialidade e noticias nos media tem
ajudado na promoção da empresa. No entanto o “Boca a Boca” está na origem da maioria dos
seus clientes.
Apesar de não estarem disponíveis indicadores financeiros de acordo com informação
apresentada pela empresa o negócio é financeiramente sustentável.
Principais obstáculos ao crescimento?
Ultrapassando as vicissitudes inerentes à sazonalidade turística da Costa Oeste, as maiores
dificuldades estão na capacidade de escalonamento. A oferta diferenciadora centrada nos
conhecimentos científicos, históricos e culturais da região, limitam as ofertas de serviços no
espaço e no tempo, sendo o maior obstáculo ao crescimento da empresa.
Usando as palavras do empresário “a zona intertidal é a área que está acima da água na maré
baixa e sob a água na maré alta. É uma zona extremamente dinâmica em que os seus habitantes
estão adaptados a um ambiente de extremos severos. Da mesma forma que eles, a empresa
adapta-se rapidamente a qualquer nova situação, sentindo-se tão à vontade dentro como fora
d’água.”
Fontes de Financiamento?
•

Capitais Próprios
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Relações com o exterior
Os clientes são maioritariamente turistas, nacionais e estrangeiros. Há, igualmente, uma
percentagem significativa de clientes residentes na região, sendo que desses, cerca de 60% são
estrangeiros expatriados, 30% portugueses e os restantes 10% estrangeiros ocasionais.
Novas metas
O futuro passa pela fidelização dos clientes atuais e atração de novos clientes, desenvolvendo,
anualmente, pequenas inovações e desta forma despertar o interesse dos clientes e dos media,
contribuindo para a promoção e divulgação da empresa.
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3.17. Nautiber - Estaleiros Navais do Guadiana, Lda.
Perfil da Empresa
Setor Economia Azul
NIF
Atividade Principal
1957
Forma jurídica
Volume de negócios (2020)
Empregados (31-12-2020)
Relações com o exterior (2020)
Capital Social
Sede
Site
E-mail

5 – Construção, manutenção e reparação navais
501220941
CAE 30112 - Construção de embarcações não metálicas,
exceto de recreio e desporto
SIC 3731 - Ship building and repairing
1957 | 66 anos (Entidade madura: +20 anos)
Sociedade por quotas
4,5 milhões de Euros
68 (66 homens e 2 mulheres) | Média empresa
Importa (12,20%) e Exporta (18,14%)
1 milhão de Euros | 2 sócios
Ponta de Santo António, Lazareto
8900-227 Vila Real Santo António
www.nautiber.pt
geral@nautiber.pt

Qual é o negócio?
A NAUTIBER – Estaleiros Navais do Guadiana, Lda.
(doravante só NAUTIBER), empresa situada em Vila Real
de Santo António, no estuário do rio Guadiana, tem por
atividade principal a Construção Naval em Fibra de Vidro,
Projetos de Recuperação e Alteração de embarcações
existentes, Manutenção e Reparação Naval e
Parqueamento de embarcações.
A NAUTIBER assume-se como líder no mercado nacional das novas construções em fibra de vidro
nomeadamente para a pesca, atividade Marítimo-Turística, tráfego local e especiais, realizando
também trabalhos na área da reparação e parqueamento de embarcações.
A NAUTIBER resulta de um património humano existente em Vila Real de Santo António que aliam
a arte e conhecimento tradicional às novas tecnologias com uma forte ligação à sua história.
Como nasceu?
A NAUTIBER sucede à ex-empresa José de Nascimento Gomes e Filhos, Lda, estaleiro de
construção e reparação naval em madeira que iniciou a sua laboração em 1957 e cessou em 1989,
dando origem inicialmente á firma Botabaixo - Estaleiros Navais do Sul, Lda., empresa que iniciou
o ciclo das construções em Poliéster Reforçado a Fibra de Vidro, e já em 1992 por razões
comerciais passou a ter a denominação atual, tendo atualmente como sócio-gerente Rui Roque,
engenheiro naval.
A história da NAUTIBER está intimamente ligada à história de Vila Real de Santo António, terra
desde sempre ligada ao sector da construção naval, tendo a nossa empresa sucedido a um
conjunto de estaleiros de construção e reparação em Madeira de diversos tipos de embarcações.
O conhecimento além de passar de geração em geração, evoluiu e desenvolveu-se de acordo com
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as novas tecnologias. Pelo que possui um elevado património humano que agrega o
conhecimento tradicional do trabalho em madeira com o conhecimento atualizado de
compósitos avançados, como sejam os estratificados em sandwich de PVC por infusão assistida a
vácuo.

A NAUTIBER possui cinco instalações, todas localizadas em Vila Real de Santo António, totalizando
uma área de 16.500 m2 e que se dividem da seguinte forma:
1 As instalações iniciais da NAUTIBER, possuem duas naves para novas construções com 475m2
e 525m2 cada e com pés direitos de 9m e 10m respetivamente. Espaços próprios para apoio à
produção que se distribuem da seguinte forma: carpintaria, serralharia, armazém de fibra de
vidro, armazém de químicos diversos, armazém de aprestamento, zona de preparação de
materiais, zona de produção de painéis planos e placas de convés, vestiários, sanitários para os
funcionários, instalações administrativas e duas carreiras com 30m.
2 Instalações vocacionadas para a reparação naval com uma área de 1.500m2, constituídas por
um conjunto de carreiras que permitem a alagem e estacionamento de embarcações até 30m,
uma carpintaria, um armazém e instalações administrativas. De referir que estas instalações
confinam com o terceiro espaço que passamos a descrever.
3 Instalações anteriormente pertencentes à Conafi SA, com 10.000m2 de área e com uma área
coberta de 3.000m2.
4 Na Zona Industrial de Vila Real de Santo António, a NAUTIBER possuí dois pavilhões com uma
área de 945m2 dedicados à construção de embarcações com projeto e acompanhamento muito
específico e que requeiram isolamento de outras obras em curso no Estaleiro. Estas instalações
apresentam espaços próprios para apoio à produção, carpintaria, serralharia, e zona de fabrico
de placas planas com mesa de 10x8m preparada para trabalhar infusão e vácuo,
armazém/ferramentaria, instalações administrativas, vestiário e sanitários. A totalidade da área
de produção é servida por duas pontes rolantes de 5t cada e de uma rede ar comprimido e de
tubagens para efetuar colagens a vácuo através de duas bombas aí montadas para o referido
efeito.
5 No porto de Vila Real de Santo António temos 75m de cais destinado a aprestamento e
vistorias a nado. De acesso restrito ao pessoal do estaleiro apoiado por uma área coberta de
200m2.
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Qual a maior inovação/ ingrediente secreto?
A empresa está vocacionada para a construção à medida do Armador, sendo esse o seu principal
fator de diferenciação. Nos trabalhos da NAUTIBER os clientes encontram a solução mais
adequada á realização dos seus projetos com a melhor tecnologia e materiais disponíveis, sendo
muitas vezes apelidada de “Alfaiates da construção naval em fibra de vidro”.
A empresa promove permanentemente a formação de novos quadros com o objetivo do seu
produto final ser de elevada qualidade e fiabilidade.
Como evoluiu o negócio e qual a situação atual?
A empresa foi evoluindo de acordo com a evolução das matérias, tendo iniciado a atividade com
barcos de madeira e atualmente dedicando-se à fibra de vidro e com a evolução tecnológica
sempre com um sentido de privilegiar a inovação.
Com os últimos quadros comunitários a cortar os apoios e incentivos à renovação da frota de
pesca nacional saíram da zona de conforto e foram à procura de trabalho no mercado
internacional, tendo chegado ao mercado Angolano, com muito sucesso, sendo dos seus
melhores clientes atualmente.

Os mesmos quadros que cortaram os apoios e incentivos à renovação da frota de pesca nacional,
estimularam o investimento no turismo que resultou num impulso à construção de novas
embarcações para a área marítimo-turística.
Sendo a inovação uma aposta constante da NAUTIBER na última década começaram a produzir,
em fibra de vidro, bases de assentamento de filtros para a indústria nuclear. Estas bases, que
podem também ser usadas na dessalinização da água do mar, abrem uma nova porta de
oportunidade de negócio e uma nova área de atividade na empresa com espaço para prosperar.
Em 2016, adquiriram um terreno para dar início a outra área de atividade, com uma forte
componente turística ligada à náutica, que incluirá uma zona de parqueamento de embarcações
de recreio em seco e um centro náutico, com hotelaria, restauração e bar para as pessoas
desfrutarem (em fase final de licenciamento).
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A NAUTIBER recebeu em 2020 a distinção - PME Líder, que lhe foi atribuída pelo
IAPMEI – Agência para a competitividade e inovação, I.P..
Também em 2020, a NAUTIBER concluiu e lançou à água, o “Mar Profundo”, umnavio
científico especialmente desenhado e construído para validar, testar e desenvolver tecnologia
para o mar, em condições reais, para além de apoiar investigaçõescientíficas na área da
oceanografia e na biologia marinha.
Para Rui Roque, sócio gerente da NAUTIBER, construir um navio desta natureza foi desafiante,
mas muito positivo, permitindo à empresa evoluir, nomeadamente ganhar novas competências
técnicas e mais conhecimento altamente especializado.
A NAUTIBER constrói em média 10 a 12 embarcações por ano, estando neste momento com 14
embarcações em construção, das quais oito para exportação e as restantes para o mercado
nacional.

Nos últimos 3 anos o volume de negócios da NAUTIBER tem-se mantido estável acima dos 4
milhões de Euros, tendo atingido os 5,76 milhões de Euros em 2018. Esta variação nas vendas
não se deve apenas ao número de encomendas, que se têm mantido estável nos últimos anos,
mas sobretudo às respetivas datas das entregas e à tipologia das embarcações fabricadas.
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Principais obstáculos ao crescimento?
Questões legais e governamentais
Um dos principais obstáculos é a legislação, que de acordo com o gerente, Rui Roque, não
acompanha o setor. A grande dificuldade de relacionamento com as entidades que deveriam ser
reguladoras e parceiras, mas que funcionam mais como entidades fiscalizadoras é um entrave à
atividade.
Lentidão na aprovação dos projetos de construção das embarcações
Outro problema são os prazos de aprovação dos projetos de construção das embarcações. O
facto de a Direção Geral dos Recursos Naturais, Segurança e Serviços Marítimo (DGRM) assumir
toda a responsabilidade da análise do projeto e das vistorias sobre o trabalho realizado, resulta
em prazos que rondam os 6 a 7 meses só para aprovação do projeto, mais dois meses a aguardar
a vistoria após a conclusão dos trabalhos. De acordo com Rui Roque deveria de haver uma
delegação de responsabilidades a quem projeta e a quem faz o trabalho. Devem ser delegadas
competências na regulação do setor a outras entidades, e deve ser simplificado o processo de
licenciamento das embarcações. Nos documentos finais da embarcação, deve ser criado um
documento único, em vez da quase dezena que acompanham o barco. E, ainda, informatizar todo
o processo para que as empresas possam ter informação do andamento da análise dos projetos
sempre disponível em tempo útil.
Dificuldades de acesso ao financiamento por parte dos clientes
A dificuldade de obtenção de financiamento por parte dos clientes é outro obstáculo, em especial
com a dependência de fundo comunitários e alteração constante dos apoios. Procurar novos
mercados tem sido a solução para contornar estas oscilações.
Escassez de recursos humanos qualificados
A falta de recursos humanos, em especial qualificados é outro problema. A empresa tem
apostado e investido na formação e reconversão dos seus recursos humanos oferendo condições
laborais atrativas e valorizando os seus recursos humanos de forma a poder fixar postos de
trabalho.
Fontes de Financiamento?
•

Capitais Próprios

•
•

Financiamento bancário
Fundos da União Europeia

Relações com o exterior
A NAUTIBER é uma empresa com relações com o exterior, tendo, no ano de 2020, exportado
18,14% do valor total do seu volume de negócios, e registado importações de 12,2% do valor
total das suas compras e fornecimentos e serviços externos.
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Devido aos efeitos negativos da pandemia Covid-19, as exportações da NAUTIBER recuaram mais
de 50% face aos valores registados em 2019, cujos valores ficaram muito próximos dos 2 milhões
de Euros, valores que a empresa espera vir a atingir de novos nos próximos anos.
A pandemia afetou um segmento de mercado das marítimo-turísticas, que trazia muito negócio
à NAUTIBER que, mesmo assim, tem neste momento em construção quatro embarcações
marítimo-turísticas.
Segundo Rui Roque, devido à pandemia Covid-19, as exportações registaram um comportamento
atípico, tendo a empresa já retomado o percurso de recuperação, e atualmente, cerca de 50% do
trabalho destina-se à exportação, em especial para o mercado extracomunitário, nomeadamente
na área das novas construções para a pesca, pretendendo-se que o mesmo aconteça com as
novas construções para passageiros nas quais se têm vindo a criar valor acrescentado com
inovação ao nível do conceito, desempenho e sobretudo do design.
Distribuição geografica do
volume de negócios em 2020

Distribuição geografica das
compras em 2020
Comunitário
12%

Extracomunitário
18%
Comunitário
0,35 %

Nacional
82%

Nacional
88%

Atualmente, Angola é um mercado fundamental para a NAUTIBER, com sete embarcações
alocadas a Angola e há continuidade nesse trabalho, nomeadamente embarcações da pesca do
cerco.
Novas metas
A próxima aposta é a exportação para o mercado comunitário e extracomunitário de
embarcações para passageiros nas quais se têm vindo a criar valor acrescentado com inovação
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ao nível do conceito, desempenho e sobretudo do design. A aposta na inovação é a chave para
se manter como empresa líder do mercado nacional.
A construção do barco científico “Mar Profundo” abriu perspetivas para a NAUTIBER entrar em
novos mercados, a que, até agora, sem executar e sem fazer, não tinha acesso. Como se trata de
um produto específico, com elevado potencial de mercado, a NAUTIBER definiu como meta a
construção e venda de mais navios científicos nos próximos anos para os mercados
internacionais, às quais espera juntar em breve a construção de embarcações especificas para o
segmento militar. Outra área onde a empresa pretende apostar é na construção de barcos
elétricos e solares, bem como barcos autónomos, a partir de projetos de I&D que está já a
desenvolver com instituições parceiras.
Por último, a NAUTIBER espera obter brevemente o licenciamento e arrancar o acima referido
centro náutico, com uma forte componente turística ligada à náutica.
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3.18. Peixinho da Lota, Unipessoal Lda.
Perfil da Empresa
Setor Economia Azul
NIF
Atividade Principal
Ano Constituição
Forma jurídica
Volume de negócios (202O)
Empregados (31-12-202O)
Relações com o exterior (202O)
Capital Social
Sede
Site
E-mail

1-Pesca e aquicultura e transformação e comercialização
dos seus produtos
514426292
CAE
47910 – Comércio a retalho por
correspondênciaou via internet.
SIC 5961 - Catalog and mail-order houses
2017 | 5 anos (Entidade jovem: 1-5 anos)
Unipessoal
80 mil euros
1 (1 mulher) | Microempresa
Não importa nem exporta
2,5 mil Euros | 1 sócia
Incubadora de empresas da Figueira da Foz,
Rua das Acácias, lote 40A, 3090-380 Figueira da Foz
www.peixinhodalota.pt
geral@peixinhodalota.pt

Qual é o negócio?
A Peixinho da Lota, Unipessoal Lda. (doravante apenas
PEIXINHO DA LOTA), é uma empresa de e-commerce destinada
à entrega de cabazes de Peixe fresco ao domicílio,
proporcionando aos seus clientes a satisfação de comer peixe
acabado de pescar.
Tem como objetivo a divulgação e promoção de todas as espécies de peixe, recorrendo
essencialmente à compra de peixe a embarcações de pesca artesanal, através do leilão em lota,
contribuindo assim para a sustentabilidade das espécies e para a diversidade na compra pelo
cliente final.
Os cabazes são compostos por peixe da época, respeitando a sazonalidade das espécies,
devidamente limpo e embalado em vácuo. A PEIXINHODA LOTA veio facilitar a compra de peixe
de mar oferecendo qualidade, bom preço e entrega em casa. Os clientes podem fazer as suas
encomendas através do website, email ou contacto móvel.
Como nasceu?
A Peixinho da Lota Unipessoal Lda., foi criada em 2017, por Joana Couto, única detentorado capital
social da empresa, através do recurso a uma candidatura do IEFP para Criação do Próprio
Emprego. A sociedade não sofreu qualquer alteração desde a sua criação e não detém qualquer
participação noutras sociedades.
A sócia e fundadora da empresa, Joana Couto é Licenciada em Engª Industrial, trabalhou durante
16 anos numa grande empresa nacional.
Nos últimos anos, efetuou várias formações de gestão e marketing nas quais foram surgindo
novas ideias e muita vontade de mudar. No final de 2016 rescindiu contrato e arriscou. Criou o
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seu próprio emprego.
Inspirada no modelo de negócio já existente de entrega de cabazes hortícolas ao domicílio,
decidiu adaptar essa ideia para o peixe. Residente na Figueira da Foz e próxima do negócio da
pesca através de relações pessoais e familiares, percebeu que os consumidores desconhecem a
variedade de espécies de peixe existentes e, de uma forma geral, sentem fortes dificuldades em
comprar peixe de mar de qualidade a bom preço, recorrendo muitas vezes a grandes superfícies
para o adquirir, onde a oferta é limitada, pouco sustentável, e nem sempre de qualidade.
A ideia subjacente à criação da empresa foi claramente a de fazer chegar a casa dos
consumidores, peixe fresco e de qualidade (pescado em menos de 24h), especialmente àqueles
que não têm acesso facilitado ao mesmo, em zonas mais distantes da costa, garantindo um
serviço dedicado, de elevada qualidade no mercado onde opera.
Qual a maior inovação/ ingrediente secreto?
Todas as semanas, entregam, na casa dos clientes, peixe da época, acabado de pescar (pescado
nas 24h), e cuidadosamente preparado e embalado individualmente em vácuo, garantindo o
máximo controlo e higiene alimentar. O transporte até à casa do cliente é feito em viatura
devidamente refrigerada, de forma a manter o elevado grau de frescura.
O ingrediente secreto é estar atenta às necessidades dos clientes, adaptar e acompanhá-los de
forma individual e personalizada.
No seu site do Facebook a PEIXINHO DA LOTA, vai mantendo informados os seus clientes sobre
datas e locais de entregues, os peixes da semana, novos cabazes, curiosidades relativas às
diferentes espécies de peixe e receitas e dicas culinárias.
Como evoluiu o negócio e qual a situação atual?
A PEIXINHO DA LOTA começou com a oferta de 4 cabazes, dois para consumo regular de peixe (3
kg e 5kg), um gourmet e outro sem espinhas.
Estando atenta às necessidades dos clientes, a oferta de cabazes tem vindo com o tempo a
aumentar e diversificar, atualmente, para além dos cabazes anteriores conta ainda com cabazes
de mariscos (como seja, ostras, ameijoas, mexilhão e camarão), corvina e dourada de esteiro
enguias selvagens.
Para ajudar no difícil planeamento semanal de refeições criaram, também, os cabazes refeição,
onde para além das proteínas necessárias para confecionar o prato encontra também a receita.
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Outros cabazes, incluem bacalhau e seus derivados, salmão,
dourada e robalo de mar ou até mesmo lampreia já arranjada
e temperada.
Para além dos cabazes base, ocasionalmente, e de acordo com
a estação, pode-se encontrar a oferta também de outros
produtos para isso basta seguir o Facebook da PEIXINHO DA
LOTA.
Para além de aumentar a oferta, a PEIXINHO DA LOTA desde a
sua criação tem vindo a aumentar, também, a sua zona de
distribuição e o número de clientes.
A PEIXINHO DA LOTA associou-se à “Too Good To Go” no combate ao desperdício alimentar.
Em termos de faturação de 2018 ate 2020 a media de crescimento anual tem sido de 20%, tendo
atingido em 2020 os 80 mil euros.

Principais obstáculos ao crescimento?
O difícil acesso a financiamento em especial à banca tem sido um entrave ao crescimento do
negócio.
Atualmente a distribuição é feita pela PEIXINHO DA LOTA. A dificuldade em arranjar distribuidoras
que garantam a entrega do produto nos prazos estipulados e garantindo a frescura do produto é
atualmente uma limitação ao crescimento da empresa.
Fontes de Financiamento?
•
•

Capitais Próprios
Apoio IEFP à criação do próprio emprego.

Marcas próprias
A PEIXINHO DA LOTA é detentora da marca “PEIXINHO DA LOTA”através da
qual comercializa os seus produtos.
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Novas metas
Aumentar as zonas de distribuição e concluir o processo de licenciamento industrial que permitirá
a revenda de produtos e alargar as hipóteses de comercialização.
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4.

CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES

No capítulo final do presente estudo são apresentadas as principais conclusões e recomendações
resultantes da análise e compilação de toda a informação recolhida sobre a temática e sobre as
18 empresas selecionadas como “Case-Studies”, em particular do processo de auscultação
realizado durante as visitas presenciais e entrevistas aos responsáveis das empresas, que de
disponibilizaram para o fazer.
As empresas selecionadas para integrarem o estudo “Dossier de Case Study de empresas de
sucesso do Mar e Recursos Hídricos” apresentam diferenças muito significativas entre si, quer
pela sua dimensão, volume de negócios ou setor ou domínio da Economia do Mar e dos Recursos
Hídricos das atividades que desenvolvem, quer no que diz respeito ao nível de maturidade e fase
de crescimento em que se encontram neste momento.
Perante esta diversidade, também os processos de criação de empresa e desenvolvimento
empresarial acima apresentados revelam abordagens diferenciadas e diferenciadoras ao
mercado, que se traduziram em motivações e estratégias de arranque de negócio todas elas
muito inovadoras.
Neste sentido, o nível de complexidade do processo empreendedor é também ele variável entre
o grupo de empresas analisadas.

4.1.

Conclusões

As motivações para a criação de empresas não são puramente económicas.
A análise dos processos de criação destas empresas da Economia do Mar e Recursos Hídricos
revela que, para além das motivações económicas, os empreendedores possuem motivações
pessoais fortes que os incentivam e estimulam a avançar com a criação de uma nova empresa.
Para os responsáveis entrevistados, a principal motivação para a criação das suas empresas foi a
identificação de uma oportunidade de negócio na sua área de atividade ou de formação, que lhes
permitiu colocar em prática todo o seu conhecimento especializado e/ou experiência profissional,
juntamente com as suas competências pessoais de inovação e criatividade e capacidade
empreendedora.
Todos revelaram que a motivação de obter ganhos económicos futuros esteve sempre presente,
mas, acima de tudo, foram as motivações pessoais que despoletaram o arranque dos negócios.
Forte capacidade de inovação dos criadores de empresas
A compilação das maiores inovações apresentadas por cada empresa, evidencia que a capacidade
inovadora das empresas da Economia do Mar e Recursos Hídricos é muito elevada.
Todas as empresas analisadas identificaram vários fatores de inovação e diferenciação que lhes
permitiram obter mais-valias competitivas e vantagens comparativas que muito facilitaram a sua
entrada no mercado e o seu sucesso empresarial.
Cerca de metade das empresas analisadas comercializam produtos tecnologicamente avançados
e introduziram inovações radicais, algumas das quais atingiram mesmo o estado da arte
internacional.
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As restantes comercializam produtos com características únicas e prestam serviços altamente
especializados e personalizados, para segmentos de mercado bem definidos e específicos,
suportados nas elevadas qualificações e forte know-how especializado das suas equipas de
trabalho.
Empreendedores altamente qualificados, mas com carências ao nível da gestão empresarial
A maior parte das empresas analisadas são lideradas por pessoas altamente qualificadas com
formação académica superior que possuem grau de licenciatura ou superior.
Todos os criadores de empresas que foram entrevistados reconheceram que tinham falta de
conhecimentos em gestão, e tinham pouca ou nenhuma experiência empresarial quando
arrancaram com a empresa.
Esta pouca preparação dos fundadores de empresas para a criação e gestão de negócios revela
que as unidades curriculares dos cursos de formação superior apresentam lacunas na área do
empreendedorismo e criação de empresas.
Para colmatar estas carências ao nível da gestão empresarial, os fundadores destas empresas da
Economia do Mar e Recursos Hídricos recorrem normalmente, por um lado, a formações
especificas de empreendedorismo, criação de empresas ou de gestão empresarial, antes ou já
depois de terem criado a empresa, e por outro, recorrem por vezes ao apoio especializado de
mentoring e consultoria de gestão das incubadoras de empresas, programas de aceleração ou
entidades externas especializadas.
As questões governamentais constituem o principal obstáculo ao crescimento
As principais barreiras ou entraves ao crescimento dos negócios identificadas por estas empresas
da Economia do Mar e dos Recursos Hídricos, são as questões governamentais, nomeadamente:
•

Processos de licenciamento das atividades muito complexos e demasiado demorados

•

Excesso de burocracia e lentidão no tratamento das questões legais por parte dos
serviços públicos.

•

Legislação em vigor não acompanha a evolução do sector, provocando fortes
constrangimentos no normal funcionamento destas empresas altamente inovadoras.

•

Entidades reguladoras funcionam mais como entidades fiscalizadoras e não como
parceiras.

Capital próprio é a principal fonte de financiamento
A fonte de financiamento mais frequentemente utilizada para lançar estas novas empresas é o
capital próprio dos empreendedores. Seguem-se os fundos da União Europeia, nomeadamente
para apoiar a criação da empresa, e para financiar projetos de I&D, inovação produtiva e de
internacionalização, para além de incentivos à contratação de pessoal.
Competências da equipa, capacidade de inovação e resiliência dos fundadores são os principais
fatores críticos de sucesso
Para além do grau de inovação do produto ou serviço oferecido ao mercado, os fatores críticos
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de sucesso mais citados los responsáveis das empresas analisadas são as competências técnicas
e de gestão da equipa de empreendedores, e sobretudo, a capacidade dos empreendedores
lidarem com problemas, adaptarem-se a mudanças, superarem obstáculos e resistirem à pressão
de situações adversas.

4.2.

Recomendações

A auscultação realizada durante as visitas presenciais e entrevistas aos responsáveis das
empresas que de disponibilizaram para o fazer, evidenciou que existem obstáculos e barreiras
estruturais ao arranque das novas empresas da Economia Azul e dos Recursos Hídricos, e bem
assim fraquezas do ecossistema de empreendedorismo, em particular o Ecossistema Regional de
Empreendedorismo do Alentejo, que precisam de ser minimizadas através de políticas publicas de
promoção do Empreendedorismo Azul.
Neste sentido, apresentam-se de seguida algumas sugestões e recomendações que poderão
ajudar a minimizar estas barreiras e potenciar novas iniciativas empresariais na Economia do Mar
e dos Recursos Hídricos.
Políticas governamentais em matéria de impostos e regulamentações mais favoráveis a empresas
novas e em crescimento da Economia do Mar e dos Recursos Hídricos
Em Portugal, a atividade empreendedora tem vindo a evoluir positivamente nos últimos anos,
apoiando o desenvolvimento da atividade económica do país e contribuindo para a criação de
uma cultura empresarial dinâmica, e que permite a geração de mais investimento e novos
empregos.
Apesar do apoio às empresas novas e em crescimento ser várias vezes referida como uma
prioridade política a nível dos governos nacionais e locais, as políticas governamentais continuam
a ser o fator que mais contribui para a retração do Empreendedorismo em Portugal, em particular
o Empreendedorismo Azul.
Para as empresas novas e em crescimento lidar com a burocracia governamental, regras e
pedidos de licenças é demasiado difícil, em particular nos sectores da Economia do Mar e dos
Recursos Hídricos.
A carga fiscal é elevada e complexa, sendo um fardo muito pesado para as empresas novas e em
crescimento, que ao mesmo tempo não conseguem obter a maioria das autorizações e licenças
para desenvolverem a sua atividade no prazo de um mês.
No caso das novas empresas da Economia do Mar e dos Recursos Hídricos, por vezes a obtenção
destas autorizações e licenças por parte das empresas novas prolongam-se por anos, devido
sobretudo à complexidade da legislação e ao elevado número de entidades reguladoras, que,
para além de terem uma atitude mais fiscalizadora que construtiva, muitas vezes impõe regras
contraditórias, nomeadamente no que diz respeito às regras de ocupação de espaço marítimo e
questões ambientais.
Face ao exposto, recomenda-se que sejam implementadas pelos governos nacionais e locais,
políticas governamentais em matéria de impostos e regulamentações mais facilitadoras e
processos de licenciamento simplificados, que não atrapalhem, mas favoreçam e estimulem a
criação e crescimento de novos negócios e empresas nos sectores da Economia do Mar e dos
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Recursos Hídricos, funcionando como um verdadeiro incentivo ao Empreendedorismo Azul em
Portugal, e em particular na Região do Alentejo.
Apoio à educação e formação de empreendedores e à inclusão de fundadores com competências
em gestão
Conforme acima referido, todos os criadores de empresas da Economia do Mar e dos Recursos
Hídricos que foram entrevistados reconheceram que tinham falta de conhecimentos em gestão
e pouca ou nenhuma experiência empresarial quando arrancaram com a empresa.
Como já foi acima referido, para colmatar estas carências, normalmente os empreendedores e
criadores de empresas recorrem a serviços de apoio externos em incubadoras de empresas,
empresas de consultoria de gestão, e a entidades especializadas no apoio à criação de empresas.
A inclusão de uma ou mais pessoas com características e competências complementares,
nomeadamente nas áreas da economia e gestão, na equipa de fundadores, ajudava muito a
minimizar o impacto negativo desta falta de competências de gestão e a potenciar o sucesso
destas novas iniciativas empresariais na área da Economia do Mar e dos Recursos Hídricos.
Nos últimos anos esta inclusão de um ou mais membros nas áreas da economia e gestão têm
vindo a ser estimulada através de business angels ou empresas de capital de risco, quando as
novas empresas procuram financiamento. Estes exigem cada vez mais que as novas empresas
incluam na sua equipa de fundadores profissionais com competências e experiência em gestão
empresarial para, juntamente com os próprios business angels e representantes das capitais de
risco, acrescentem maior profissionalização da gestão da empresa.
Mesmo assim, estima-se que sejam ainda muitas as novas empresas que não conseguem ser
bem-sucedidas numa fase inicial por falta de capacidades de gestão que lhes permita ter a
capacidade de transformar uma ideia inovadora num negócio rentável com mercado e/ou
atrativo para os financiadores e investidores de risco.
Neste sentido, recomenda-se o seguinte:
•

Promover o empreendedorismo e a criação de novas empresas no ensino básico e
secundário, estimulando a criatividade, a autossuficiência e a iniciativa pessoal, e bem
assim, proporcionando formação adequada sobre os princípios económicos do mercado.

•

Apoiar fortemente a inclusão de membros com competências e experiência em gestão
empresarial na equipa de fundadores das novas empresas da Economia do Mar e dos
Recursos Hídricos, em particular start-ups e spin-offs académicas, por exemplo,
implementando como requisito de acesso a programas de apoio e/ou a sistemas de
incentivos este aspeto, como forma de aumentar a sua probabilidade de sucesso e
reduzir o número de novas empresas que falham precocemente.

•

Reforçar os currículos dos cursos superiores ao nível do empreendedorismo, e incentivar
as instituições de ensino superior a assegurar uma preparação adequada dos seus alunos
e investigadores para a criação e desenvolvimento de novas empresas na área da
Economia do Mar e dos Recursos Hídricos. Por exemplo, estes novos conteúdos ligados
ao empreendedorismo poderiam ser lecionados por docentes com experiência
empresarial e com uma orientação de ensino eminentemente prática, incluindo uma
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forte utilização de estudos de caso sobre os processos de criação de empresas e com
avaliações práticas.
•

Apostar em programas eficazes de capacitação para o empreendedorismo e para a
criação e desenvolvimento de novas empresas, específicos para a área da Economia do
Mar e dos Recursos Hídricos.

Melhorar a forma como a cultura nacional estimula a tomada de risco empreendedora
Em Portugal, para muitos empreendedores, apesar de quererem e reconhecerem que existem
boas oportunidades para iniciar um negócio, o receio de falhar é um fator desmotivador e inibidor
para arrancar com um novo negócio.
A cultura nacional não estimula fortemente o êxito individual conseguido através do esforço
pessoal, encontrando-se pouco orientada para a promoção da atividade empreendedora. Em
termos globais, as normais sociais e culturais vigentes em Portugal são desencorajadoras das
ações individuais relacionadas com o empreendedorismo, assim como o grau de aceitação geral
do insucesso ligado ao empreendedorismo.
Assim, recomenda-se o desenvolvimento de políticas de apoio ao empreendedorismo que
melhorem a forma como a cultura nacional estimula a tomada de risco empreendedora, como
forma de reduzir o receio de falhar e mobilizar mais empreendedores a iniciar um novo projeto
empresarial na área da Economia do Mar e dos Recursos Hídricos.
Intensificação da ligação das empresas da Economia do Mar e dos Recursos Hídricos ao meio
académico deve ser apoiada no tempo
Os estudos de caso de sucesso de empresas da Economia do Mar e dos Recursos Hídricos acima
apresentados demonstram que a sua ligação às Instituições de Ensino Superior e aos Centros de
I&D é determinante para a sua melhoria e inovação contínua que lhes permita obter mais-valias
competitivas e vantagens comparativas, nomeadamente ao nível da contratação de recursos
humanos altamente qualificados e dos serviços de I&D de apoio à resolução de problemas
técnicos e científicos durante o processo de crescimento da nova empresa.
Neste sentido, recomenda-se a implementação de instrumentos de apoio e sistemas de incentivo
que estimulem a cooperação entre as novas empresas da Economia do Mar e dos Recursos
Hídricos, em particular start-ups e spin-offs académicas, e as Instituições de Ensino Superior e/ou
Centros de I&D, em particular através de sistemas de incentivos de apoio à contratação de novos
técnicos e investigadores.
Para além disso, para fomentar o trabalho conjunto entre a comunidade académico-ciêntifica e
o mundo empresarial, recomenda-se também uma revisão da carreira académica e da carreira
de investigação, nomeadamente no sistema de avaliação do desempenho de investigadores e
docentes, valorizando a atitude empreendedora e espírito empresarial do docente e/ou
investigador de igual forma, ou até mesmo mais, que a sua produção científica.
Reforçar os programas estruturados de apoio ao Empreendedorismo na área da Economia do Mar
e dos Recursos Hídricos
Apesar da sua evolução positiva nos últimos anos, em Portugal a atividade empreendedora na
área da Economia do Mar e dos Recursos Hídricos é ainda insuficiente, face ao seu potencial.
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Existem em Portugal universidades e centros de investigação com forte capacidade para
potenciar a I&D e a inovação em diversas atividades da Economia do Mar e dos Recursos Hídricos,
nomeadamente nas pescas, aquicultura, e indústria do pescado, construção e reparação naval,
recursos naturais marinhos e biotecnologia azul. Por sua vez, as dinâmicas recentes da atividade
dos portos marítimos, criam condições para uma aposta segura no aproveitamento do
crescimento rápido do transporte marítimo de mercadorias. As características e equipamentos
existentes no país para a náutica de recreio oferecem condições excelentes para potenciar esta
atividade, que apresenta uma tendência de crescimento em toda a Europa.
Ainda assim, apesar Economia do Mar representar hoje cerca de 3% do PIB português, o potencial
daquela que é a 3.ª maior zona económica exclusiva da União Europeia e a 11.ª do mundo
continua a estar muito longe de ser explorado na sua plenitude, traduzindo-se em emprego,
indústria e desenvolvimento tecnológico.
Neste enquadramento, é urgente e necessário promover, incentivar e apoiar a criação e o
desenvolvimento de empresas inovadoras de base tecnológica e criativa na área da Economia do
Mar e dos Recursos Hídricos.
Neste sentido, a promoção e desenvolvimento de programas estruturados de
empreendedorismo qualificado e criativo, em particular científico e tecnológico, com uma forte
interação das universidades (enquanto instituições produtoras de conhecimento e de formação
de capital humano) com as empresas (em particular a indústria e entidades financiadoras e/ou
investidores de risco) os governos e instituições públicas (em múltiplos níveis de decisão), e a
sociedade civil, nomeadamente os agentes de desenvolvimento regional e empresarial, e os
próprios empreendedores e criadores de empresas enquanto potenciais utilizadores e
beneficiários destes programas.
Na investigação sobre desenvolvimento regional esta perspetiva ficou célebre como a hélice
quadrupla e tem vindo a influenciar a definição de políticas regionais, em particular as recentes
estratégias de especialização inteligente.
Os programas estruturados de apoio ao Empreendedorismo na área da Economia do Mar e dos
Recursos Hídricos são determinantes para ajudar os investigadores, empreendedores e criadores
de empresas a transformar os seus resultados de I&D e as suas ideias inovadoras em produtos e
serviços viáveis, rentáveis e sustentáveis, essenciais para o sucesso das start-ups e spin-offs
capazes de gerar riqueza e criar novos empregos altamente qualificados.
Estes programas estruturados de apoio ao Empreendedorismo na área da Economia do Mar e
dos Recursos Hídricos são muito importantes e uteis para os empreendedores e para os seus
negócios, pois permite-lhes refletir sobre a melhor estratégia empresarial e a avançar para a
realização de um plano de negócios robusto e de acordo com as exigências, não só de uma equipa
de gestão mais profissional, mas também de investidores e financiadores potencialmente
interessados.
Recomenda-se também que estes programas estruturados de apoio ao Empreendedorismo na
área da Economia do Mar e dos Recursos Hídricos reforcem o apoio na fase de crescimento scaleup, como forma de eliminar ou reduzir as dificuldades e barreiras na captação de financiamento
de risco, pelo maior compromisso de capital exigido quando o risco de mercado ainda é elevado.
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