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FA_07_2018_001

AQUACONCEPT - Estudo de 
viabilidade tecnológica e 
operacional de novos conceitos 
para desenvolvimento de 
Aquacultura de pescado Offshore 
Underwater no Atlântico 
Português

Os desafios propostos prendem-se com o estudo da viabilidade e desenvolvimento científico e tecnológico de novas áreas 
emergentes da economia no Oceano Atlântico. Neste sentido, pretende-se desenvolver conhecimento técnico-científico através 
de um conjunto de atividades de investigação, desenvolvimento e operacionalização em torno do conceito da aquacultura 
offshore à escala industrial. O âmbito do projeto será: numa primeira fase definir, detalhar, estudar e analisar a viabilidade do 
conceito offshore, a partir da definição dos requisitos necessários; segue-se a fase 2 de estudo da cadeia de valor e estratégias 
de industrialização e operacionalização do sistema, lançando-se as bases técnicas para criar um protótipo funcional tendo em 
vista a validação funcional e operacional (numa terceira fase, a jusante deste estudo).

CEIIA 90% 55 600 € 50 000 € 01/02/2019 31/07/2019

FA_07_2018_005

CEHCOI2 - Capacitação para 
Ensaios de Desempenho 
Hidrodinâmico do Canal de Ondas 
Irregulares 2

Este projecto tem como objetivo desenvolver tecnologia nacional para recolher dados e informações sobre o oceano, 
especialmente abordando os requisitos da Diretiva Quadro da Estratégia Marinha (MSFD). Nos termos desta diretiva, os Estados-
Membros europeus devem desenvolver a sua capacidade de monitorização do meio marinho, sendo 2020 uma milestone.
Nas fases de desenvolvimento de tecnologia, este projecto pretende dar uma resposta correspondendo aos níveis TRL 
(Technology Readiness Level) 3 e TRL 4 da NASA, ou seja a demonstração experimental de prova de conceito e validação de 
componentes em laboratório, respectivamente. É por isso um elemento chave na cadeia de desenvolvimento de tecnologia até 
ao nível de protótipo e comercialização, minimizando os riscos dos testes em mar aberto e promovendo a criação tecnologia 
nacional, reforçando a competitividade Instituições do ensino superior, institutos e unidades de I&D, Startups e PMEs e a 
transferência de conhecimento.
Este projecto visa a criação de condições estruturais e catalisadoras para o estudo experimental e desenvolvimento deste tipo 
de conceito e tecnologia, dotando as presentes instalações experimentais do NPE de equipamento para este tipo de ensaios, 
através da modernização do COI2. A possibilidade de realização de testes de modelos de ASVs em laboratório, será um 
importante apoio ao desenvolvimento teórico e numérico feito a nível de instituições, centros de investigação e inovação e 
empresas, bem como a requalificação e promoção dos serviços oferecidos por este laboratório.

LNEC 90% 53 214 € 47 892 € 01/07/2021 01/01/2023

FA_07_2018_006

Global Blue Intelligence - Estudos 
para a estratégia de 
internacionalização de produtos e 
serviços baseados em linhas de 
investigação e inovação científica 
e tecnológica

Com a missão de criar uma plataforma para alavancar a “Economia Azul” portuguesa na Globalização, a Fundação AIP propõe a 
elaboração de um estudo, na ótica do “Market Intelligence”, sobre base científica e tecnológica exportadora das cadeias de valor 
do Mar. Pretende-se: 
- Apoiar a comunidade empresarial com estratégias de internacionalização baseadas em ações de marketing coletivo; 
- Apoiar a comunidade científica na produção de conhecimento orientado às necessidades e tendências do setor empresarial e 
da governança;
- Apoiar a comunidade política no desenvolvimento de acordos de cooperação comercial, parcerias estratégicas com mercados 
relevantes e recomendações para a formulação das políticas públicas. As ações a desenvolver sumariam-se em quatro áreas de 
atuação:
- Identificar as áreas de negócio com potencial de escalar internacionalmente.
- Sinalizar as principais tendências tecnológicas, desenvolvimentos e parcerias.
- Desenvolver ações suscetíveis de densificar a internacionalização.
- Partilhar informação relevante com as principais partes interessadas na Economia do Mar.

FUNDAÇÃO AIP 90% 61 866 € 55 486 € 02/09/2019 31/05/2020

170 680 € 153 378 €TOTAL

 Edital nº 7 - ESTUDOS DE INVESTIGAÇÃO E DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO PARA AS NOVAS ÁREAS EMERGENTES DA ECONOMIA DO MAR


