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Sumário Executivo
O futuro da humanidade não poderá deixar de passar pela gestão e exploração criteriosa do
capital natural do planeta, bem como pelo desenvolvimento de novas indústrias
ambientalmente sustentáveis, assentes em biorecursos e sustentadas no uso da biotecnologia.
A bio economia será uma economia dominante num futuro não já distante e as nações com
acesso privilegiado a tais recursos têm assim a opção de estar na linha da frente deste
paradigma de mudança.
Numa altura em que a competitividade e a internacionalização da economia portuguesa são
considerados objectivos nacionais primordiais e quando, com vista a atingir esses objectivos,
se fala de estratégias de eficiência colectiva, em organização colectiva inteligente, bem como
de estratégias de organização colectiva territoriais, urge ser consequente e saber fazer opções.
Apostar nos sectores da economia nacional que apresentam maior potencial de
desenvolvimento e, neste quadro, apoiar em Portugal o sector dos biorecursos marinhos deve
ser uma prioridade nacional.
Pela sua geografia avassaladoramente marítima e pelas condições biogeofísicas de que
beneficia, Portugal dispõe de uma considerável biodiversidade marinha, a qual pode ser
utilizada como matéria-prima por uma indústria de biotecnologia do mar. Adicionalmente, os
recursos humanos qualificados e o parque laboratorial existentes nas mais de duas dezenas de
centros de conhecimento do mar disseminados por todo o território continental e nos
arquipélagos dos Açores e da Madeira facilitam o rápido desenvolvimento deste sector. O facto
de o mercado de produtos, serviços e processos de biotecnologia ser um mercado com escala
global constitui igualmente uma oportunidade, permitindo a autonomia do sector relativamente
às condições económicas do nosso pequeno mercado nacional
Assente nestes pilares e surgindo da necessidade evidenciada pelos principais actores do
sector propomos a criação da BLUEBIO ALLIANCE, uma rede que englobe todos os
subsectores da cadeia de valor dos biorecursos marinhos, incluindo os produtores de matériaprima, as empresas de biotecnologia, as unidades de investigação, os prestadores de serviços,
o sector público e os utilizadores dos produtos finais, orientada à partilha de conhecimentos e
ideias, bem como a dinamização da cadeia de valor, acelerando o crescimento das empresas,
criando valor e postos de trabalho. Esta iniciativa irá ainda potenciar a afirmação de Portugal
como um país líder europeu no avanço e desenvolvimento da biotecnologia marinha.
A BLUEBIO ALLIANCE estará focada essencialmente na organização e dinamização do
sector empresarial, atuando em sintonia e parceria com as demais iniciativas paralelas no
sector e actuará em três grandes pilares: a escala e cooperação, a internacionalização e o
financiamento dos seus membros.
Para implementar e executar esta iniciativa a Rede contará com uma Equipa Executiva
composta por um Director Executivo e com pelo menos dois quadros a tempo inteiro, que
executarão as estratégias e orientações aprovadas pelo Conselho Geral composto por até 21
elementos, escolhidos de entre os seus membros. A Rede contará com o apoio de um
Conselho para a Internacionalização (Advisory Board) constituído por até 7 membros de
renome e posicionamento internacional.
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1. Introdução e contexto
Mais de 200 anos após a revolução industrial e a subsequente explosão do capital
manufacturado, vivemos numa economia fortemente dominada pelas tecnologias da
comunicação e da informação. Apesar disso, isto é, apesar de estarmos ainda no epicentro da
revolução informática, começamos a compreender que o futuro da humanidade não poderá
deixar de passar pela gestão e exploração criteriosa do capital natural do planeta e
assistiremos ao desenvolvimento de novas indústrias ambientalmente sustentáveis, assentes
em biorecursos e sustentadas no uso da biotecnologia. Por isso, se fala cada vez mais
recorrentemente que a bio economia será uma economia dominante num futuro não já
1
distante .
Com efeito, com a evolução/revolução da biotecnologia, ao tradicional capital manufacturado,
que constitui o tecido das nossas economias actuais, vamos poder acrescentar um novo
capital: o capital natural, de onde extraímos os biorecursos e, logo, a matéria-prima utilizada e
transformada pela biotecnologia.
Como em todas as anteriores revoluções originadas pela cultura e acção do Homem, também
a revolução biotecnológica tem na sua base duas condicionantes principais: a necessidade e a
oportunidade.
A necessidade reside no facto de a economia mundial, e dos países mais desenvolvidos em
particular, se confrontar hoje com as limitações que o capital tradicional (na sua maioria
proveniente da manufactura e serviços associados) lhe coloca, em termos de, com base nele,
conseguirmos manter as trajectórias de forte crescimento a que nos habituámos desde o início
da segunda metade do século XX. A necessidade de encontrar uma nova economia que
aponte para a integração do capital natural na contabilidade dos Estados vai tornar-se, por
isso, cada vez mais nítida. O valor desse capital natural surge do valor económico que
podemos criar através dos recursos gerados pela natureza e bens deles derivados, bem como
pelos serviços ecossistémicos do planeta.
Este valor é tanto mais importante quanto a exploração que hoje fazemos dos recursos
naturais é insustentável e exige uma mudança drástica de comportamentos. Não podemos
continuar a explorar anualmente os recursos de dois ou três planetas, porque só temos um
planeta. Necessitamos de gerir de forma infinitamente mais sustentável os recursos que
exploramos e isso implica não apenas encontrar novos recursos naturais, mas também reciclar
recursos e desenvolver e utilizar novas tecnologias mais sustentáveis e eficientes.
Neste quadro, a aplicação transversal das poderosas ferramentas da biotecnologia e em
2
concreto das tecnologias ómicas terá lugar de destaque e irá contribuir para um paradigma
não assente meramente em “colher os frutos” da natureza, mas antes orientado a melhorar e
potenciar esses “frutos” para que a natureza possa ser explorada de forma mais sustentável. E,
ao contrário, há indústrias que estão condenadas ao desaparecimento, porque não são
compatíveis com estas necessidades e, logo, com as tendências que elas geram. Leia-se,
porque estão fora dos paradigmas que hão-de reger o século XXI: os paradigmas do
desenvolvimento genuinamente sustentado, da economia verde, do uso eficiente dos recursos
naturais, da descarbonização da economia, da economia circular e da bio economia.
Para além da necessidade, decorrente das razões económicas e de sustentabilidade
ambiental, acima referidas, o segundo factor critico ao desenvolvimento da biotecnologia é a
oportunidade que está a desenhar-se, com a disponibilização de conhecimento científico e de
novas tecnologias, que permitem não apenas explorar recursos naturais antes inacessíveis,
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Tal como postulado por Peter Drucker no final do século XX (Drucker, P. F. 1999. Beyond the Information Revolution.
The Atlantic. October: 41-57), a biotecnologia posiciona-se já como uma das áreas mais relevantes do século XXI,
tendo vindo a suplantar a proeminência das tecnologias da informação e comunicação..
2
As ciências ómicas tratam da análise global dos sistemas biológicos, integrando diferentes áreas do conhecimento,
como a bioquímica, genética, fisiologia e computação, com o objetivo de isolar e caracterizar genes,proteínas e
metabólitos, assim como estudar as interações entre eles, com base em técnicas experimentais, softwares e bancos de
dados.	
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mas também explorar recursos naturais que não tinham para nós valor económico
anteriormente, por não terem aplicação económica.
É aqui, neste último caso, que reside em grande parte o valor da utilização da biotecnologia, e
nomeadamente da biotecnologia azul. Se o recurso aos recursos vivos terrestres é hoje uma
realidade, sendo já explorado, por exemplo, o grande potencial das florestas tropicais para a
indústria biotecnológica, é no mar, onde se concentram quase 80% das formas de vida do
planeta, que recaem – através do desenvolvimento da biotecnologia azul - as grandes
expectativas do futuro. Desde os compostos bioativos dos micro-organismos do mar profundo e
outros organismos marinhos (incluindo moléculas isoladas de bactérias submarinas), com
aplicações para a indústria farmacêutica, antes desconhecidas, até à indústria da nutracêutica
(nutrientes e suplementos alimentares) a partir dos subprodutos (óleos gordos, peles,
espinhas) da fileira do pescado e passando pelo aproveitamento das algas, das conchas ou de
qualquer outro composto para aplicação em novos biomateriais ou em bioenergia, são vários
os novos horizontes que a biotecnologia pode rasgar para a economia azul nacional.
Em suma, a oportunidade que temos e que nos permite antever o desenvolvimento da
biotecnologia, não é mais do que a aplicação do conhecimento científico e da tecnologia que
dispomos ao serviço de grandes necessidades societais, maxime de desenvolvimento
económico e de sustentabilidade ambiental.
A utilização plena das ferramentas da biotecnologia requer, portanto, a organização do
conhecimento e das empresas em redes com elevada concentração de conhecimento, knowhow e alta tecnologia. As empresas dessas redes não só se enquadram exemplarmente nos
cânones da sociedade da informação e do conhecimento a que aspiramos e que os poderes
públicos na Europa procuram fomentar desde, pelo menos, a antiga Estratégia de Lisboa, hoje
reflectida na Estratégia Europeia 2020, como são uma das vias mais realistas com que
podemos contar para dar vida a essa sociedade do futuro.
Neste cenário, Portugal, porque vive ainda com uma economia de relativamente baixo teor
tecnológico, deve, mais do que outros países, saber posicionar-se, desde logo alocando os
recursos (humanos, financeiros e infraestruturais) necessários a poder tomar parte activa e
beneficiar da evolução/revolução mundial da biotecnologia, que já se iniciou.
Sabendo que a biotecnologia se inclui no processo que transforma e aplica recursos vivos em
bens com valor económico, susceptíveis de transacção comercial, através do conhecimento
científico e tecnológico, altamente especializado, acreditamos que Portugal, porque é rico em
capital natural e biodiversidade e porque tem investido no desenvolvimento do conhecimento
científico, reúne condições de base favoráveis para desenvolver uma indústria assente nos
princípios da biotecnologia e em consonância com a tão almejada bioeconomia.
Realisticamente, o desenvolvimento do conhecimento e da investigação científica e
tecnológica, que o país conseguiu alcançar nas últimas décadas, principalmente desde o início
deste novo século, permitem-lhe partir para a corrida à revolução biotecnológica de uma
posição mais favorável. Para além disso, Portugal goza da condição de ser um hotspot de
biodiversidade à escala europeia, pelo que conta com o capital natural necessário.
Assim, ao contrário do que aconteceu no passado, noutras revoluções que alteraram
drasticamente a economia mundial, Portugal conta no caso da biotecnologia com os dois
principais activos necessários: o capital natural e o capital humano, ou seja os recursos
naturais (a matéria-prima) e as ferramentas necessárias à sua transformação em valor
acrescentado, que são o conhecimento e a tecnologia.
Se isto é verdade para a biotecnologia em geral, mais verdade é ainda para a biotecnologia
marinha.
Desde a Expo 98, dedicada aos oceanos e ao futuro, e o Programa Dinamizador das Ciências
e Tecnologias do Mar, criado nessa altura, Portugal multiplicou o número de investigadores em
ciências do mar, criou laboratórios e unidades de investigação altamente equipados e integrou
esses activos nas redes europeias de ciência. Portugal conta, por isso, com recursos humanos
e infraestruturas de investigação capazes de contribuir para gerar a oportunidade que é o
desenvolvimento da biotecnologia.
Para além desses recursos humanos, Portugal dispõe, como poucos ou nenhum país europeu,
de recursos naturais marinhos que constituem um capital natural precioso. Com efeito, a rica
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biodiversidade marinha das zonas costeiras, dos arquipélagos e das vastas zonas marítimas
sob jurisdição nacional reúne um universo de recursos biológicos que a indústria nascente da
biotecnologia azul pode utilizar.
Com estas condições não surpreende que nos últimos três ou quatro anos tenham começado a
surgir em Portugal novas empresas, por vezes oriundas dos laboratórios da academia (spin
offs), que se dedicam à biotecnologia e que recorrem cada vez mais frequentemente a
biorecursos marinhos.
Neste contexto, e numa altura em que a competitividade e a internacionalização da economia
portuguesa são considerados objectivos nacionais primordiais e quando, com vista a atingir
esses objectivos, se fala de estratégias de eficiência colectiva, em organização colectiva
inteligente, bem como de estratégias de organização colectiva territoriais, urge ser
consequente e saber fazer opções, apostar nos sectores da economia nacional que
apresentam maior potencial de desenvolvimento e, neste quadro, apoiar em Portugal o sector
dos biorecursos marinhos.
Foi com o espírito de apoiar o desenvolvimento do sector dos biorecursos marinhos que, pela
primeira vez em Portugal, em Setembro e Novembro de 2014 foram organizadas em Cascais,
sob o patrocínio da Câmara Municipal, as primeiras reuniões de parceiros ligados aos sectores
dos biorecursos marinhos.

2. As Reuniões de Cascais
Organizadas pela Ocean Vision e pela AESE, com o patrocínio e apoio da Câmara Municipal
de Cascais, as Reuniões de Cascais constituíram uma consulta pública ao agentes ligados ao
sector dos biorecursos marinhos, os quais, entre Setembro e Dezembro de 2014, tiveram a
oportunidade de se pronunciar, por escrito e oralmente, sobre os problemas e os desafios que
se erguem ao desenvolvimento do sector, bem como sobre a criação de uma rede dedicada à
partilha de informação e à sua organização colectiva inteligente.

2.1. A Primeira Reunião de Cascais
Na primeira reunião, em 11 de Setembro de 2014, estiveram presentes cerca de oitenta
participantes, oriundos de três áreas distintas, mas complementares ao desenvolvimento de um
sector económico dedicado à biotecnologia marinha: o sector empresarial; o sector da
investigação científica e tecnológica; e o sector público.
Apesar de as empresas a trabalhar em biorecursos marinhos em Portugal não serem muitas, o
seu número tem vindo a crescer, tendo o sector privado tido uma representação assinalável
nas Reuniões de Cascais. Estiveram presentes diversas empresas de biotecnologia e
aproveitamento de biorecursos marinhos, empresas produtoras desses biorecursos, i.e.
empresas produtoras de macro e micro algas, e associações empresariais da fileira do
pescado, da pesca e transformação do pescado.
Os centros de investigação científica representados incluíram unidades de investigação em
ecologia, biologia e biotecnologia marinha, bem como também unidades com competência nas
tecnologias e robótica subaquáticas.
Por fim, o sector público esteve representado pelo Secretário de Estado do Mar, bem como
pelo Presidente e Vice-Presidente da Câmara Municipal de Cascais e ainda pelos
representantes das direcções gerais e institutos públicos relevantes ligados ao mar.

2.1.1. O que pensam os agentes do sector dos biorecursos marinhos?
As intervenções dos participantes na primeira reunião de Cascais podem ser agrupadas em
torno das cinco questões-chave seguintes:
(1) Quais devem ser as atribuições de uma rede de parceiros dos biorecursos marinhos?
(2) Quais as matérias-primas com que podemos contar, onde se encontram e qual a sua
disponibilidade?
(3) Que tipos de aplicações são mais vantajosas, porque mais procuradas pelo mercado?
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(4) Qual é a capacidade instalada, em termos de equipamento tecnológico e competência
científica (recursos humanos) de que dispomos em Portugal, ao nível do sistema científico e
tecnológico?
(5) Como suprir a necessidade crítica de financiamento?
A pluralidade das opiniões emitidas e a riqueza do debate mantido nessa reunião permitiu
identificar os grandes desafios que o sector enfrenta nesta sua fase de desenvolvimento
embrionário, bem como apontar medidas que deverão ser adoptadas com vista a ultrapassar
aqueles desafios. Foi também reconhecido por todos, e isto é de assinalar, dado o optimismo e
confiança no futuro que indicia, que há um claro potencial para desenvolver em Portugal um
3
mercado de biorecursos marinhos, com projecção no mercado global .
A criação de uma rede de agentes ligados à biotecnologia azul, como forma de contribuir para
organizar colectivamente o sector e de lhe trazer peso e representatividade, foi designada por
todos como uma medida consensual a apoiar.
Para além dessa recomendação, muitas outras foram feitas, as quais, no seu conjunto,
constituem a massa critica de ideias que se consubstancia no presente documento estratégico.
Com efeito, um dos principais benefícios das Reuniões de Cascais foi terem dado voz aos
agentes da biotecnologia do mar, os quais, entre outras, formularam as seguintes sugestões e
recomendações:
1. É necessário apostar em matérias-primas/produtos que permitam a sua exploração à escala
comercial, o que implica escolher alguns materiais prioritários em detrimento de outros.
2. Também no que respeita a matérias-primas, não se deve excluir as amostras de biomateriais
(que sejam viáveis) disponíveis nas unidades de investigação e nos centros de conhecimento
nacionais, com vista à sua eventual análise e exploração comercial.
3. É necessário organizar um mercado de subprodutos da fileira do pescado para a sua
utilização no sector da biotecnologia, que é um sector multiplicador de valor e, nesse sentido,
gerador de mais-valias incomparavelmente superiores, por exemplo, ao sector da farinha de
pescado para ração animal. Neste contexto, é necessário investir no processo de selecção,
manipulação e conservação dos subprodutos. É necessário ainda proceder-se à certificação
destes processos para gerar confiança na cadeia de valor respectiva.
4. Ainda no que toca a matérias-primas é necessário saber sair da zona-conforto do que é
conhecido e procurar novas matérias-primas para novas aplicações e novos produtos de
biotecnologia.
5. É necessário procurar e seleccionar aplicações-alvo (i) que gerem elevado valor, (ii) que
permitam a exploração comercial e (iii) que tenham um mercado global.
6. É necessário criar uma plataforma que promova o conhecimento dos agentes do sector.
7. É necessário construir relações de confiança entre os agentes do sector. Isso vai permitir a
divulgação de conhecimentos entre os agentesdo sector, a qual é uma ferramenta essencial ao
seu desenvolvimento.
8. É necessária uma plataforma que realmente promova a transferência do conhecimento
radicado nas universidades e centros de conhecimento para a economia. Urge transformar
conhecimento em inovação e valor no sector da biotecnologia azul. Para isso é necessário
começar com a publicação de um catálogo dos centros de conhecimento (quais são e o que
fazem no domínio da biotecnologia do mar) e, se possível, listar um portefólio de potenciais
produtos e serviços que estejam em fase de desenvolvimento para facilitar o seu
desenvolvimento na cadeia de valor.
9. É necessário desenvolver formas de cooperação, coordenação e maior integração da
capacidade instalada em consórcios e parcerias. Tais consórcios e parcerias são necessários,
nomeadamente, para que os agentes possam ganhar escala para concorrer a fundos públicos,
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nomeadamente para que possam concorrer directamente a financiamento público europeu no
âmbito do Programa Horizonte 2020.
11. Precisamente porque é importante saber seleccionar matérias-primas que têm boas
perspectivas de serem objecto de aplicações comerciais (conforme referido no ponto 1. acima)
é também necessário ter bons conhecimentos sobre o mercado (desenvolver market
intelligence) de produtos de biotecnologia – conhecer o lado da procura – e não concentrar os
esforços apenas no lado da oferta, isto é, no desenvolvimento das matérias-primas, no
conhecimento científico e na manufacturação de produtos de biotecnologia. Na perspectiva do
mercado, as empresas biomédicas foram indicadas como exemplo de um mercado desejável,
pelo elevado valor económico que está associado aos seus produtos.
12. É necessário saber tirar partido pleno dos direitos de propriedade intelectual. É através dos
benefícios que eles conferem aos seus titulares que pode ser gerado uma parte considerável
do valor numa indústria como a biotecnologia do mar.
13. É importante conseguir sensibilizar o sector bancário e de capital de risco, com vista a
canalizar recursos financeiros para o crescimento das empresas da biotecnologia do mar, sem
os quais essas empresas não poderão ser viáveis e menos ainda projectar-se no mercado
global onde se devem posicionar.

2.1.2.

Ilações e conclusões a retirar da primeira reunião de Cascais

Conforme referido na secção anterior, a generalidade das intervenções efectuadas na
primeira reunião de Cascais concluiu sobre a necessidade de se organizar uma rede de
parceiros dos biorecursos do mar em Portugal, com vista, desde logo, a acelerar o
processo de criação de um mercado e de estruturar a sua cadeia de valor.
Do conjunto dessas intervenções resultou também, meridianamente claro, que Portugal conta
com um conjunto de oportunidades que potenciam o desenvolvimento de um sector económico
assente na biotecnologia marinha. O reverso da medalha é que também há um número
considerável de barreiras que hoje tornam difícil a concretização dessas oportunidades. A
identificação dessas barreiras é, pois, uma condição prévia essencial para as poderemos
anular.

2.1.3. Oportunidades
No essencial são três as oportunidades com que contamos para criar um mercado de
biotecnologia do mar:
1. Pela sua geografia avassaladoramente marítima e pelas condições biogeofísicas de que
beneficia, Portugal dispõe de uma considerável biodiversidade marinha, a qual pode ser
utilizada como matéria-prima por uma indústria de biotecnologia do mar. A este nível
destacam-se espécies de pescado, mas também macro e microalgas, poríferos, cnidários e
ainda outros micro-organismos, incluindo simbiontes microbianos. A matéria-prima que
consideramos inclui ainda subprodutos resultantes das actividades económicas dos sectores
das pescas, da transformação do pescado e da aquacultura. Por fim, o desenvolvimento
recente da metagenómica poderá contribuir para uma nova forma de explorar a matéria-prima
por explorar e/ou mantida nas colecções que resultaram de campanhas de investigação
(bioprospecção anteriormente realizada).
2. Uma segunda oportunidade é encontrada nos recursos humanos qualificados e no parque
laboratorial existentes nas mais de duas dezenas de centros de conhecimento do mar
disseminados por todo o território continental e nos arquipélagos dos Açores e da Madeira. Há,
portanto, talento disponível, embora isso não signifique que o know how esteja alinhado com a
cadeia de valor da biotecnologia marinha, por tudo o que esta actividade exige, nomeadamente
com as necessidades ao nível da indústria.
3. Finalmente, o facto de o mercado de produtos, serviços e processos de biotecnologia ser um
mercado com escala global constitui igualmente uma oportunidade, permitindo a autonomia do
sector relativamente às condições económicas do nosso pequeno mercado nacional.
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Enunciadas as oportunidades, vejamos as barreiras que existem ao desenvolvimento da
biotecnologia do mar, tal como foram identificadas na primeira reunião de Cascais:

2.1.4. Barreiras
1. Desde logo, há lacunas no conhecimento nacional. Há muito trabalho na investigação do
mar, mas esse trabalho tende a incidir nas mesmas áreas de conhecimento, faltando
conhecimento em algumas áreas-chave, e.g. nas patologias da aquacultura, ou no
desenvolvimento de processos industriais e escalabilidade de tecnologias/produtos.
2. Depois, as pontes entre o conhecimento radicado nas universidades, nos laboratórios e nas
unidades de investigação e as empresas são ainda ténues. Falta confiança e conhecimento
mútuo das empresas nas capacidades e competências das entidades dedicadas à investigação
e desenvolvimento e destas no que as empresas necessitam. Daqui resulta que a transferência
de conhecimento e a colaboração entre a academia e a economia é ainda embrionária. Os
níveis de inovação capazes de gerar valor económico a partir do conhecimento são residuais.
3. A ausência de pontes não é característica apenas do relacionamento do sector económico
com o sector do conhecimento, mas também prevalece no âmbito das empresas dos
biorecursos propriamente ditas. Falta entrosamento entre os agentes económicos do sector.
Não se conhecem entre si. Este facto impede a criação de confiança e a falta desta gera falta
de partilha e cruzamento de informações. Ou, ao contrário, a falta de contactos e de divulgação
de informação entre os agentes económicos do sector não permite o desenvolvimento de laços
de confiança, os quais são tão mais importantes no sector da biotecnologia quanto o processo
de desenvolvimento de produtos de biotecnologia exige parcerias e cooperação entre
diferentes empresas.
4. Não obstante o que foi referido sobre a existência de matérias-primas, algumas delas
poderão não alcançar a escala necessária à sua utilização comercial, como é para alguns o
caso dos subprodutos que resultam das rejeições de pescado. Na realidade, não se conhecem
com rigor suficiente os subprodutos da indústria de transformação de pescado, no que
consistem e qual o seu volume, nem há um mercado suficientemente organizado desses
subprodutos e menos ainda um mercado desses subprodutos que esteja orientado a
aplicações biotecnológicas, as quais exigem um tratamento e acondicionamento dos
subprodutos muito próprio. Falta também validar a possibilidade de utilizar a biomassa mantida
nas colecções do sistema científico e tecnológico nacional em estudos biotecnológicos,
desenvolvidos na perspetiva do mercado (“da procura para a oferta”).
5. Não há ainda legislação que regule com clareza a propriedade intelectual, o direito de
acesso e a exploração comercial das amostras recolhidas ou armazenadas pelos centros de
conhecimento nacionais, o que em rigor impede a exploração desta possível fonte de matéria4

prima por agentes económicos .
6. Apesar de haver um número crescente de empresas dedicadas à biotecnologia azul, falta
conhecimento da procura – do tal mercado global (quem compra o quê e onde). Este aspecto é
igualmente grave na medida em que é difícil encontrar no domínio da biotecnologia do mar em
Portugal uma cadeia de valor completa, quer porque não há fornecedores, quer porque não há
clientes. Nestas circunstâncias, o conhecimento e acesso àquele mercado global tornam-se,
por isso, ainda mais essenciais.
7. Falta acesso a financiamento que permita a aceleração de start ups, especialmente para as
de natureza biotecnológica com elevada intensidade tecnológica e risco, para que se
expandam e possam ganhar escala. Existe nesta altura ainda alguma ambiguidade sobre a
aplicação do próximo programa “Promar”, o designado “Mar 2020”, ao sector da biotecnologia,
dado o seu tradicional enfoque nos sectores da pesca e da aquacultura. A banca nacional, por
seu turno, desconhece o sector e é avessa a investir no mesmo. O capital de risco, apropriado
a sectores mais embrionários, como é o da biotecnologia do mar, é diminuto em Portugal.
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  que	
  na	
  primeira	
  reunião	
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  referido	
  pelo	
  Secretário	
  de	
  
Estado	
  do	
  Mar,	
  Professor	
  Manuel	
  Pinto	
  de	
  Abreu,	
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  em	
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  de	
  adoptar	
  legislação	
  relevante.	
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O resultado desta situação adversa, no que ao financiamento diz respeito, é que há muitos
cientistas em Portugal, mas não há empreendedores em número suficiente. Sobre este aspecto
basta dizer que no país há mais centros de conhecimento do que empresas de biotecnologia.
Conclusões da primeira reunião de Cascais:
(i)- Perante as oportunidades acima identificadas, tendo em consideração a necessidade de
ultrapassar as barreiras ou constrangimentos assinalados e face às sugestões e
recomendações formuladas na primeira reunião de Cascais, torna-se clara a importância
de promover a organização colectiva do sector dos biorecursos marinhos, o que se
propõe fazer através de uma rede de agentes/parceiros, adiante também designada de
BLUEBIO ALLIANCE, como a que a seguir se apresenta. Uma rede que englobe todos os
subsectores da cadeia de valor dos biorecursos marinhos e que tenha os olhos
principalmente nas empresas, no mercado e na criação de valor e de postos de trabalho.
(ii)- Torna-se igualmente necessário um apoio político claro e inequívoco, do Estado a
este sector, o qual se deve necessariamente traduzir na adopção de uma política industrial de
longo prazo para o sector dos biorecursos marinhos (desenvolvida com base na Estratégia
Nacional do Mar), bem como na coerente afectação, a uma escala relevante, de fundos
públicos disponíveis.

2.2. A Segunda Reunião de Cascais
A segunda reunião de Cascais teve lugar no quadro da realização da 5ª Convenção de
Negócios Biomarine, que juntou no Estoril empresas e organismos públicos e privados ligados
à investigação biotecnológica e aos biorecursos marinhos oriundos de várias partes do mundo.
Esta reunião permitiu descer ao concreto de uma discussão focada, não já nos desafios do
sector, mas na discussão das componentes estruturais da rede de biorecursos marinhos, que
se pretende constituir, tendo uma primeira versão deste Documento Estratégico sido objecto de
diversos comentários e sugestões, as quais encontraram eco nas alterações inseridas a essa
versão e de que resulta a presente redacção final.
Nessa reunião, para além de discutido o presente Documento Estratégico, foi feita uma
apresentação pela Dra. Sofia Guedes Vaz do Gabinete da Ministra da Agricultura e Mar, a qual
sublinhou a importância da criação de uma rede de parceiros de biotecnologia, com vista ao
desenvolvimento de um cluster deste sector em Portugal. Foi igualmente feita a apresentação
dos mecanismos congéneres que já existem no âmbito da indústria agro-alimentar, com uma
exposição, pela equipa chefiada pelo Professor Luís Mira da Silva, da Rede Inovar AgroAlimentar e do projecto SKAN. Estes mecanismos são apoiados pelo fundo PRODER.
Entre muitas referências ao desenvolvimento destes projectos foram frisados pela equipa
referida os seguintes aspectos principais:
- Os sectores cobertos são os sectores da indústria agrícola e florestal, que são representados
na respectiva Rede por quatro universidades e quatro associações empresariais, para além de
todas as empresas que envolvem;
- A função primordial destas plataformas tem sido estimular o networking, através de mostras
em feiras, de workshops e seminários com as empresas e os centros de investigação e através
de concursos lançados para a promoção das tecnologias e inovação;
-A montagem de projectos concretos e das candidaturas ao seu financiamento também é uma
atribuição destas plataformas, que neles envolve os parceiros da Rede;
- Relativamente à sua governança foi referida a existência de uma direcção executiva, com
autonomia e capacidade de decisão, acompanhada pelas deliberações dos parceiros da Rede
na aprovação das estratégias;
- Finalmente, foi sublinhada a importância de a Rede desenvolver o seu trabalho com paciência
e os olhos postos no longo prazo. Tudo leva muito tempo e não é com 6 meses a um ano de
trabalho que se resolve tudo. É necessário ganhar a confiança dos parceiros e aprender a falar
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a língua dos diferentes tipos de parceiros (as empresas falam um língua diferente dos centros
de conhecimento e da administração pública).

2.2.1

Principais intervenções dos agentes do sector dos biorecursos
marinhos na segunda reunião de Cascais

Àquelas apresentações seguiu-se um debate vivo entre os agentes interessados no sector dos
biorecursos marinhos, o qual, para além de ter levado à alteração fundamental da Visão e da
Missão da Rede inicialmente equacionadas, foi centrado no que a Rede deve fazer, tendo sido
, nomeadamente, sublinhado o seguinte:
- A Rede deve começar por fazer um levantamento da capacidade instalada no sistema
científico, suas empresas spin-offs e nas demais empresas;
- A Rede deve igualmente levantar os recursos que há disponíveis em Portugal, bem como
saber que empresas de biorecursos marinhos existem no espaço Atlântico (market
5
intelligence);
- O sector das tecnologias subaquáticas e offshore deve ser um membro de pleno direito da
Rede, pela utilidade das ferramentas que desenvolve e que são instrumentais ao sector dos
biorecursos marinhos;
- A Rede não deve tornar-se num centro de transferência de tecnologia da academia para o
mercado, mas deve focar-se no mercado, nas empresas e no aumento da criação de valor por
estas últimas;
- A Rede deve evitar duplicar o trabalho que já é feito noutras sedes (“toda a gente quer fazer
tudo”);
- Não obstante, a Rede deve assumir-se como um facilitador, procurando alinhar os interesses
da investigação com os interesses das empresas, bem como alinhar os interesses dos
investidores com os interesses das empresas, aproximando uns dos outros;
- A Rede deve abrir-se à sociedade civil e cooperar com entidades como a Ciência Viva, no
sentido de explicar o que faz e o que vale o sector dos biorecursos marinhos. Este diálogo com
a sociedade é importante para promover a literacia sobre a biotecnologia do mar;
- A Rede não se deve centrar nos desafios do sector, mas sim no que pode ser feito para
ajudar as empresas a enfrentar esses desafios;
- O papel da Rede não deve ser centrar-se nos centros de conhecimento, mas sim nas
empresas, que ainda são o elo mais fraco do sector, o que é em si mesmo um sinal de
potencial desvalorização económica;
- A Rede deve focar-se no financiamento e facilitar o acesso a private equity, mas não se deve
ficar por aí. Deve também fazer pressão para que a nível nacional haja financiamento público
para projectos de demonstração (passar da bancada à escala piloto pré-comercial). O
financiamento público também deve passar a incluir “match-making”, incentivando fundos
públicos a investir 2 euros onde 1 euro privado é investido;
- A palavra-chave aqui é “organizar” e a pedra de toque que falta em Portugal é uma “cadeia de
valor organizada” neste sector, pelo que o objectivo primordial da Rede deve ser “contribuir
para o desenvolvimento e dinamização de uma cadeia de valor no sector dos biorecursos
marinhos”;
- A Rede não deve tornar-se um mero agente das empresas que nela participam e deve resistir
à tentação de procurar resolver todos os problemas das empresas suas associadas. A Rede
tem limites à sua actuação no campo das empresas e um deles começa na importância de não
distorcer a concorrência de mercado entre elas.
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  A	
  este	
  respeito,	
  refira-‐se	
  que	
  o	
  projecto	
  MARMED,	
  liderado	
  pela	
  unidade	
  de	
  investigação	
  da	
  
Universidade	
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  Minho	
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  levantou	
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- a Rede deve igualmente evitar ser “contaminada” pelos problemas de concorrência que
surjam no sistema produtor de inovação e conhecimento entre as universidades e as
empresas;
- A Rede pode e deve desempenhar um papel fundamental na “revelação do conhecimento
desconhecido”, o qual exige e se revela pela troca de informação e pela interacção entre os
agentes do sector. A componente presencial e o networking é essencial, pois é aí que as
pessoas se conhecem e que aquela interacção se dá.

3. BLUEBIO ALLIANCE (uma rede para os parceiros dos biorecursos do Mar)
São muitos os factores e as tendências que concorrem para que o desenvolvimento da
biotecnologia seja uma realidade marcante das nossas economias e sociedades no médio e
longo prazo. Se hoje as estimativas apontam para uma incorporação de biotecnologia em
menos de 20% dos produtos manufacturados à escala global, prevê-se que este número
ultrapasse os 50% em dez anos. A expansão da biotecnologia para o sector agro-alimentar,
têxtil, farmacêutico, nutracêutico, cosmético, energético e dos biomateriais, incluindo dos
plásticos, entre tantos outros, explica essa previsão.
Como referimos na introdução a este documento todos aqueles factores se podem subsumir a
duas condicionantes principais: a necessidade e a existência de uma oportunidade.
Assim, conforme indicado, a biotecnologia do mar é uma necessidade, desde logo, por razões
ambientais e de sustentabilidade do planeta. Não podemos continuar a explorar os recursos
naturais como antes e os esforços devem ser canalizados para a busca de novos recursos,
como é o caso da biotecnologia, que utiliza os recursos vivos naturais, de forma sustentável, e
assim também contribui para trazer valor ao capital natural do planeta, o que, por sua vez, nos
vai levar a protegê-lo melhor.
Mas, como foi, aliás, também já mencionado na introdução a este Documento Estratégico, por
detrás da tendência irreversível de crescimento da biotecnologia estão igualmente razões
económicas que se prendem com a necessidade de as nossas economias, esgotadas que
estão, até certo ponto, nos seus actuais modelos de desenvolvimento, encontrarem novas
bases produtivas e novas avenidas de crescimento. Para Portugal esta necessidade é
particularmente aguda.
A biotecnologia azul, no quadro da corrida mundial aos oceanos, a que começamos a assistir,
será seguramente uma dessas novas bases produtivas.

3.1. A Visão
Com base no contexto global, acima descrito, e consciente da tendência inelutável de
crescimento da biotecnologia industrial, a rede BLUEBIO ALLIANCE apresenta a
seguinte Visão:	
  
A organização dos agentes envolvidos na exploração de biorecursos marinhos numa
ampla rede, que englobe toda a cadeia de valor, incluindo os produtores de matéria-prima, as
empresas de biotecnologia, as unidades de investigação, os prestadores de serviços, o sector
público e os utilizadores dos produtos finais, orientada à partilha de conhecimentos e ideias,
bem como à dinamização da cadeia de valor, irá acelerar o crescimento das empresas e
potenciar a afirmação de Portugal como um país líder europeu no avanço e
desenvolvimento da biotecnologia marinha.
Até que ponto é realista esta Visão?
Nos últimos 15 anos Portugal desenvolveu consideravelmente o sector do conhecimento
científico do mar e gerou uma massa crítica de investigadores e infraestruturas laboratoriais
que pode e deve agora contribuir para a criação de empresas e o lançamento de produtos de
biotecnologia, gerando-se inovação e valor para a economia portuguesa.
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A criação de empresas e produtos com valor comercial, todavia, não irá acontecer por acaso e
certamente não acontecerá se nada for feito. Entre outras medidas, torna-se necessário
construir uma ponte entre as universidades, os centros de investigação e as empresas,
quebrando os muros que as separam e até a formalidade do protocolo de relacionamento que
existe entre eles. Todos, universidades, centros de investigação e empresas terão de ser mais
proactivos para se encontrarem “a meio dessa ponte”. A Rede, sem dever duplicar o trabalho
das entidades especializadas na transferência de tecnologia das universidades para o
mercado, vai poder fomentar a proactividade dos seus membros.
Dito isso, o que é de assinalar é que, apesar da inexistência de iniciativas e de incentivos
nacionais à criação de empresas de biotecnologia ligadas aos biorecursos marinhos, tem-se
assistido em Portugal nos últimos 3 anos à criação de novas empresas neste sector, sendo a
maior parte gerida por investigadores e cientistas, o que nos indica que, com a devida
estratégia e com os apoios e incentivos que devem ser implementados, vamos poder assistir
nos próximos anos ao estabelecimento de muito mais empresas na área da biotecnologia do
mar em Portugal, as quais serão empregadoras de recursos humanos altamente qualificados.
Nesta perspectiva, num relativamente curto espaço de tempo, Portugal, herdeiro daqueles 15
anos de investimento no conhecimento do mar, poderá contar com um cluster significativo à
escala europeia. A organização inteligente do sector e das suas empresas será determinante
ao seu sucesso. Tal como no processo de transformação de conhecimento em valor
económico, sem pro-actividade na criação das condições necessárias a essa organização
colectiva também não haverá cluster de biotecnologia em Portugal.
Para além dos factores domésticos, o sector da biotecnologia do mar foi eleito pela União
Europeia como um dos cinco sectores prioritários da agenda do crescimento azul, desenvolvida
desde 2012 no contexto da Política Marítima Integrada Europeia. Esta prioridade é assumida
também no Plano de Acção da Estratégia Europeia do Mar para o Atlântico, o qual especifica
que fundos públicos europeus e nacionais devem concorrer para o desenvolvimento da
biotecnologia marinha. Há que saber tirar partido desta política europeia e exigir a sua
concretização, bem como a dos apoios que ela promete.
Finalmente, Portugal conta com uma posição competitiva favorável no que respeita a matériasprimas utilizáveis na biotecnologia azul, dada a sua geografia e biofísica o que, num quadro de
competitividade global e num quadro de uma estratégia de especialização inteligente, deve
levar o país a investir, sem reticências nem hesitações, neste novo sector económico.
São estas as razões que nos levam a declarar a Visão de que Portugal pode ser um país líder
6
na Europa no domínio da biotecnologia azul, sendo a Missão da Rede contribuir para a
realização dessa Visão.

3.2. Três temas fulcrais
No processo de concretização daquela Visão há três temas-chave que são incontornáveis e
que, no contexto da actuação futura da Rede, devem ser sublimados:
1. Escala e cooperação: é fundamental que a Rede saiba assumir e ter presente a real e
diminuta dimensão dos projectos empresariais nacionais, para assim a podermos
mitigar, através da realização de parcerias, de alianças e de uma cultura de
cooperação, que hoje não existe, tudo com o fim de ganhar a escala que é critica ao
desenvolvimento do sector.
2. Empresas: é fundamental que a Rede consiga manter a sua mira acima de tudo nas
empresas e que veja nelas os principais agentes criadores dos bens (produtos,
serviços e processos) de valor transaccionável que o país necessita produzir.
3. Internacionalização: é fundamental que a Rede se integre, bem como que apoie a
integração dos seus membros, em redes e parcerias internacionais de excelência,
aspirando nomeadamente a participar num cluster de biorecursos marinhos que venha
a ser criado no seio da Rede Eureka, entre outras redes e plataformas internacionais.
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3.3. A Missão e a Estratégia
De acordo com a Visão acima exposta, é importante criar em Portugal a rede dos parceiros do
sector dos biorecursos marinhos, focada especialmente nas empresas desse sector.
Ficou cabalmente demonstrado na primeira reunião de Cascais, não apenas a essencialidade
dessa ferramenta para potenciar o sucesso do sector, mas também como a sua criação é
consensual entre os agentes interessados no sector.
Aliás, o interesse na Rede e a sua essencialidade justifica-se pelo déficit de organização
colectiva inteligente que existe na economia portuguesa em geral, e na economia do mar, bem
como no sector dos biorecursos marinhos em especial. Os resultados do LEME – Barómetro
PwC da Economia do Mar, publicados em Dezembro de 2014 sobre os níveis de cooperação
entre empresas, entre a administração pública e as empresas e entre as universidades e as
empresas demonstram claramente a existência de tal deficit.
O elevado potencial de uma rede de biorecursos marinhos reside igualmente na necessidade
de suprir outras manifestas deficiências prevalecentes no sector, como sejam (i) o fraco nível
de transferência de tecnologia das unidades de investigação para as empresas; (ii) o
financiamento deficiente das empresas emergentes (start-ups); (iii) a fraca internacionalização;
(iv) e os baixos níveis de organização e competências de gestão das empresas e da cadeia de
valor no seu todo.
Respondendo a essa necessidade e em conformidade com o cariz estratégico deste
documento, propõe-se na Secção seguinte (i) uma Missão para a Rede do sector dos
biorecursos marinhos, que a auxilie a orientar a sua acção no médio e longo prazo, (ii) a qual é
suportada por quatro grandes eixos de acção, que são implementados através de (iii) uma
estratégia baseada num conjunto de funções, a qual visa orientar a Rede na prossecução
da sua Missão.

3.3.1.

Missão e objectivos

a) Missão: A Missão primordial da Rede é apoiar a organização e dinamização da
cadeia de valor do sector dos biorecursos marinhos;
b) Objectivos: A Rede pretende com isso ajudar o mercado a ganhar maturidade e as
empresas a aumentar de número, bem como a ganhar clientes e escala. O objectivo
final é a geração de valor e a criação de postos de trabalho no sector dos
biorecursos marinhos, bem como o seu crescimento para se tornar numa plataforma
produtiva relevante da economia nacional.

3.4. Eixos fundamentais de acção:
Os quatro eixos fundamentais que, no seu conjunto, contribuem para o cumprimento da Missão
da BLUEBIO ALLIANCE são;
1. Organizar e dinamizar a cadeia de valor, nomeadamente através do levantamento e
partilha de informação, organização de networking, promoção das empresas, influência
junto do poder público, fomento de legislação, criação de incentivos e lançamento de
projectos mobilizadores à escala nacional.
2. Promover a colaboração entre os centros de investigação e conhecimento e as
empresas, promover a formação de quadros académicos em temáticas empresariais e
fomentar a fertilização cruzada de conhecimento entre ambos através de acções
focadas na cooperação e partilha.
3. Internacionalizar os parceiros da rede, promovendo informação relevante (market
intelligence), apoiando a sua integração em redes e plataformas internacionais e o seu
acesso ao mercado global de aplicações biotecnologicas.
4. Promover o financiamento, através do apoio à candidatura a fundos públicos
estruturais e ao concurso directo de fundos europeus, bem como fazer acções de
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promoção junto de investidores privados nacionais e internacionais e do sistema
bancário.

3.5. Funções da Rede
Em segundo lugar, e sem pretender estabelecer um plano concreto de actividades para a rede
de parceiros da biotecnologia do mar, o qual deve ser uma responsabilidade dos seus órgãos
de governo, ainda assim, desde já se enumera, a título indicativo, no âmbito de cada um dos
eixos principais, um conjunto de funções concretas que a Rede pode promover, actuando
sempre que possível com entidades e organismos que já existem e que se dedicam a este tipo
de actividades, como sejam associações, plataformas tecnológicas, institutos públicos, ou
outras redes:
• Criar uma plataforma que promova o conhecimento mútuo dos
membros, desde as capacidades e competências dos centros de
conhecimento à actividade e necessidades das empresas
existentes;
• Actuar como intermediário entre os diversos agentes, procurando
entender as necessidades de cada um e encontrar quem as
possa solucionar, contribuindo para estabelecer relações entre os
parceiros e outros stakeholders externos;
• Procurar mobilizar os seus membros em torno de grandes
projectos-âncora dedicados a uma dada matéria-prima ou
aplicação biotecnológica, que permitam ao sector ganhar escala
I. Organização de
Mercado

• Promover a criação de condições para a exploração de amostras
de biotas marinhos já recolhidas e disponíveis em unidades de
investigação e centros de conhecimento;
• Promover o levantamento de biorecursos marinhos disponíveis e
a criação de uma bolsa de subprodutos, com vista à sua
valorização pelo sector da biotecnologia, capitalizando em
plataformas já existentes;
• Actuar como advogada perante o Estado com o fim de que este
venha a desenvolver uma visão para a biotecnologia do mar,
consubstanciada numa política industrial para o sector;
• Desenvolver market intelligence dos produtos da biotecnologia –
conhecer o lado da procura;

II. Transferência de
Conhecimento

• Congregar os diversos catálogos existentes de centros de
conhecimento,
as
suas
competências,
infraestruturas,
equipamentos, investigadores e experiência, de forma a
centralizar a informação num só ponto de acesso e promover a
transferência do conhecimento radicado nas universidades e
centros de conhecimento para a economia, colocando as
diferentes organizações ao serviço das parcerias a estabelecer,
assegurando sempre que necessário protocolos e contratos para
definir os moldes da colaboração, os direitos e a propriedade
intelectual associada a cada instituição;
• Criar juntamente com organismos públicos e privados incentivos
para o desenvolvimento de produtos inovadores nesta área que
possam gerar novas empresas (e.g prémios, concursos, jointinnitiatives, outros);
• Implementar acções de mentoring sobre empreendedorismo na
economia do mar.
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• Desenvolver market intelligence sobre o mercado internacional,
os principais produtos procurados, empresas, centros de
conhecimento, potenciais parceiros, etc;
• Integrar a Rede e os seus membros em redes internacionais;

III. Internacionalização

• Criar uma plataforma online de divulgação das competências dos
centros de conhecimento nacionais e da actividade e produtos
das empresas portuguesas;
• Promover a presença dos parceiros da Rede em feiras e
encontros internacionais;
• Actuar como advogada perante as autoridades de Bruxelas, com
vista a assegurar o cumprimento das estratégias e políticas
europeias sobre crescimento azul e a alocação dos respectivos
fundos a esses objectivos.

• Organizar informação sobre as empresas parceiras da Rede e
tornar essa informação acessível a potenciais investidores
nacionais e internacionais (numa plataforma online por exemplo);
• Preparar catálogos de outputs da investigação actual no sector e
promover roadshows junto de investidores nacionais e
internacionais;
• Analisar linhas de investimento público e europeu disponíveis;

IV. Financiamento

• Realizar acções de mentoring sobre pitching, financiamento,
registo de patentes, gestão financeira e outros temas
relacionados, sempre que possível recorrendo a iniciativas
(aceleradores de comercialização e/ou tecnologia; centros de
mentoring, formação e know-how) existentes;
• Apoiar os membros da Rede na aplicação de candidaturas a
fundos públicos nacionais e europeus;
• Promover a constituição de consórcios e parcerias de forma a
que os agentes possam ganhar escala para concorrer a fundos
públicos, nomeadamente para que possam concorrer
directamente a financiamento público europeu no âmbito do
Programa Horizonte 2020;
• Influenciar os decisores nacionais e europeus em matéria de
financiamento público, assegurando match-funding e fundos
dedicados às etapas de demonstração de produtos, processos ou
serviços.

4. Organização e estabelecimento da Rede
4.1. Criação e Implementação
Uma rede nacional de parceiros interessados nos biorecursos do mar, que prossiga a Visão, a
Missão e os objectivos acima definidos, necessita de ter uma estrutura organizativa adequada
ao seu funcionamento.
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Tal estrutura exige a disponibilidade de uma equipa executiva que desenvolva todas as acções
7
necessárias à prossecução da Missão da Rede, que é designada de BLUEBIO ALLIANCE .
A Equipa Executiva, deve ter autonomia e capacidade de decisão e será formada por pessoas
em nome individual, contando com um quadro de chefia (Director(a) Executivo(a)) e com pelo
menos dois quadros a tempo inteiro (full time equivalent), entre os quais se procederá à divisão
de trabalho e delegação das funções estabelecidas no âmbito dos quatro eixos de acção
indicados. Idealmente, a prazo, a Equipa Executiva deverá vir a ser composta pelo equivalente
a, pelo menos, três quadros a tempo inteiro.
Para além da sua Equipa Executiva, a BLUEBIO ALLIANCE será orientada por um Conselho
Geral (Steering Committee) que represente o sector e que tem por funções aprovar a estratégia
e o plano de actividades da Rede, bem como orientar e acompanhar a sua implementação pela
Equipa Executiva. É neste fórum superior de vocação estratégica que são definidos os
objectivos a alcançar pela Rede.
O Conselho Geral será constituído por um número de até vinte e um representantes,
nomeados de entre os membros da Rede (pessoas colectivas), numa lógica de rotatividade bianual. O Conselho Geral elegerá o seu Presidente de entre os seus pares, o qual em caso de
impasse terá voto de qualidade, e deve reunir pelo menos duas vezes por ano e sempre que
seja convocado por, pelo menos, um terço dos seus membros, ou pelo seu Presidente.
A BLUEBIO ALLIANCE deverá contar ainda com um Conselho para a Internacionalização
(Advisory Board), composto por personalidades em nome individual, internacionais e nacionais,
que possam ser úteis aos esforços da Rede, e em especial à sua internacionalização. Este
Conselho, cujos membros serão igualmente eleitos por um período de dois anos, pode ser
constituído por até sete membros, sendo que pelo menos metade destes devem ser membros
não residentes em Portugal. O Conselho para a Internacionalização deve reunir pelo menos
uma vez por ano.

4.2. Estrutura Organizacional:

Conselho Geral
2015/2016
Até 21 membros

1. Oceano XXI
2. Soja de Portugal
3. Sparos
4. A4F
5. Biotrend

Conselho para
Internacionalização

6. Algaplus

Até 7 membros

8. Ocean Vision

7. Altakitin
9. DNA Cascais

Conselho Executivo
2 a 3 membros (FTEs)

10. AESE
11. Fileira do Pescado
12. 3 B’s
13. Ciimar
14. Cesam
15. MARE
16. CCMAR
17. Biocant
18. IPMA
19. FCT

1.Director Executivo – Helena Vieira
2.Elisabete Matos (Soja de Portugal)
3.Joana Moreira da Silva (3B’s)
4.Susana Moreira (CIIMAR)
5.Recurso de apoio
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Podem ser membros da BLUEBIO ALLIANCE os agentes ligados a toda a cadeia de valor dos
biorecursos marinhos, desde os produtores de matéria-prima, incluindo empresas oriundas da
fileira do pescado, aos agentes do sector do conhecimento, investigação e desenvolvimento,
até às empresas de biotecnologia. A Rede deve procurar incluir também agentes que não se
insiram directamente na cadeia de valor, mas que são instrumentais ao desenvolvimento das
empresas da Rede, como fornecedores de equipamento (empresas fornecedoras de tecnologia
e robótica subaquática, ou empresas de tecnologias da comunicação e informação, entre
outras), fornecedores de serviços das áreas jurídica, financeira, comunicacional e outros e,
ainda, agentes do sector público, quer sejam entidades provenientes da Administração Central
do Estado, quer sejam Regiões Autónomas, Comissões de Coordenação e Desenvolvimento
Regional, ou Autarquias Locais.
A BLUEBIO ALLIANCE deve, desde o início da sua actividade, inserir-se nas redes e
plataformas relevantes ao cumprimento da sua missão, incluindo redes nacionais e
internacionais. Para esse efeito a BLUEBIO ALLIANCE desde já se disponibiliza a aceitar a
integração do Presidente do seu Conselho Geral no Conselho de Administração do Cluster do
Conhecimento e da Economia do Mar, Oceano XXI, por forma a assegurar a articulação entre
a Rede e o Cluster, evitando falta de coordenação ou duplicação de tarefas e harmonizando a
esfera de acção de uma e outra organização. A BLUEBIO ALLIANCE deve igualmente
integrar-se e cooperar com outras entidades como o Fórum das Empresas da Economia do
Mar, o Mar Algarve, a AP BIO, e outras associações de biotecnologia ou não, bem como a
nível externo, por exemplo, a BICA e um eventual cluster de biotecnologia marinha que venha
a ser constituido no âmbito da Rede Eureka.
O financiamento necessário ao funcionamento da Rede, incluindo a remuneração da sua
Equipa Executiva, deverá vir a ser assegurado por fundos públicos e outros que a Equipa
Executiva venha a angariar ou a gerar, através da prestação de serviços, por exemplo, à
semelhança do que é prática geral em outras iniciativas e redes congéneres.

4.3. A instalação e estabelecimento da Rede em Cascais
A Vila de Cascais, situada na costa a 20 minutos de Lisboa, é uma Vila emblemática para a
ligação de Portugal ao mar, dada a sua história e o seu vibrante sector de turismo e desporto
marítimo.
Tendo desenvolvido e adoptado uma estratégia concelhia para o mar, Cascais foi a Vila anfitriã
da edição de 2014 da Convenção de Negócios Biomarine. Este evento é um acontecimento
marcante no sector dos negócios da biotecnologia do mar a nível mundial, tendo tido lugar em
Cascais o primeiro encontro da BioMarine International Clusters Association (BICA), sob o alto
Patrocínio do Príncipe do Mónaco, Alberto II.
A localização de Cascais, num ponto equidistante de vários centros de conhecimento do mar
da região de Lisboa, situada nas imediações da Foz do Estuário do Tejo, rico em
biodiversidade marinha, e a aposta da sua Câmara Municipal no sector dos negócios de
biotecnologia azul, evidenciada nas condições oferecidas à Organização Biomarine, a médio e
longo prazo, fazem de Cascais um epicentro natural de uma rede de biotecnologia do mar.
Cascais foi também a entidade promotora/patrocinadora das consultas públicas dirigidas aos
agentes do sector dos biorecursos marinhos, que tiveram lugar nos meses finais de 2014 (as
Reuniões de Cascais), as quais permitiram identificar o potencial, os desafios e as fragilidades
do sector, bem como declararam o consenso que existe em torno da importância da criação e
estabelecimento de uma rede de parceiros de bio recursos marinhos em Portugal.
Perante a dinâmica mobilizadora gerada pelas Reuniões de Cascais no conjunto do sector dos
biorecursos marinhos e face a resultados tão positivos, a Câmara Municipal de Cascais decidiu
dar um passo em frente, promover o lançamento da BLUEBIO ALLIANCE, assumir a sua
instalação e contribuir de forma decisiva para o apoio logístico e para o suporte da Equipa
Executiva da Rede, através do financiamento do Director (a) Executivo (a) da Rede durante o
primeiro ano de actividade, período no qual a Equipa Executiva se dedicará também à
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obtenção de autonomia financeira, e a sua sede será em instalações disponibilizadas pela DNA
Cascais.
Nestas circunstâncias, a BLUEBIO ALLIANCE será apoiada pela DNA Cascais, empresa
municipal, que servirá como sua incubadora.
Na fase de arranque, a Equipa Executiva contará com a disponibilização de elementos em parttime de três membros fundadores: a Soja de Portugal, o centro de investigação 3B’s da
Universidade do Minho e o Laboratório Associado CIIMAR, da Universidade do Porto.
A BLUEBIO ALLIANCE começará a funcionar assim que estiverem reunidas as condições
necessárias à constituição da sua Equipa Executiva e quando tomar posse o Conselho Geral,
devendo ser apresentada em conferência pública organizada pela Câmara Municipal de
Cascais.
FIM DO DOCUMENTO ESTRATÉGICO
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