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SOBRE O PROTOCOLO ASSINADO 

A Fundação Oceano Azul tem como missão contribuir para um oceano produtivo e saudável e 
para isso entende que é necessário alterar profundamente o paradigma da exploração 
económica do mar. Torna-se crucial hoje, perante a grave crise ecológica que assola o oceano, 
conseguir dissociar o crescimento da economia do mar da deterioração do ambiente marinho e 
das zonas costeiras. Urge, neste contexto, promover uma nova economia azul, que acelere essa 
dissociação e que permita retirar riqueza do oceano sem o prejudicar, ou até contribuir para a 
sua descarbonização, através da diminuição dos gases com efeito de estufa que são absorvidos 
pelo oceano.  

A Fundação Calouste Gulbenkian tem vindo a desenvolver esforços, desde há mais de cinco 
anos, no sentido de consciencializar empresas e ONGs de Ambiente para o tema do capital 
natural e do valor económico do oceano, e de reforçar a sua capacidade para adotar e/ou 
promover políticas de gestão do ambiente marinho mais sustentáveis. Em janeiro de 2018, 
lançou o Programa Gulbenkian Sustentabilidade com o objetivo de acelerar a transição para 
padrões de produção e consumo mais sustentáveis, no qual o oceano continuará a ser um foco 
de atuação. Neste âmbito, a Fundação Calouste Gulbenkian pretende estimular a inovação da 
economia azul, explorando modelos de negócio mais sustentáveis que fomentem a bioeconomia 
e a economia circular, e pretende promover também uma maior influência do conhecimento 
existente/produzido, na área do mar, na definição de políticas públicas.  

Neste contexto, ambas as fundações decidiram juntar esforços no que respeita à promoção do 
valor do mar, do seu capital natural e da sua sustentabilidade ambiental, económica e social. 

Este protocolo é também um sinal inequívoco, por parte das duas instituições, da importância 
da colaboração entre fundações para a implementação de iniciativas que promovem a mudança 
da sociedade e do planeta. 
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SOBRE O PROGRAMA BLUE BIO VALUE 

No âmbito do Protocolo de cooperação que hoje assinam, as fundações comprometem-se a 
investir 1 milhão de euros, nos próximos três anos, na implementação do programa Blue Bio 
Value. 

 

O Blue Bio Value é a primeira iniciativa conjunta entre a Fundação Oceano Azul e a Fundação 
Calouste Gulbenkian e materializa a visão de ambas no que respeita à sustentabilidade do mar.  

 

A iniciativa visa acelerar a evolução da economia portuguesa nas áreas dos biorrecursos e da 
biotecnologia marinhas, sectores em que Portugal, pela vasta biodiversidade do seu mar e pelo 
número de centros de investigação marinha, beneficia verdadeiramente de vantagens 
competitivas únicas a nível europeu e mundial. 

 

O Blue Bio Value é um programa de aceleração de empresas que visa atrair projetos e ideias e 
transformá-las em oportunidades de negócio da cadeia de valor dos biorrecursos marinhos, 
incluindo a biotecnologia, e que tenham como solução o desenvolvimento de produtos ou 
serviços sustentáveis, cuja exploração possa contribuir para uma utilização mais saudável do 
oceano. 

 

As indústrias dos biorrecursos marinhos, enquanto indústrias inovadoras e de grande 
conhecimento científico, geram um valor acrescentado elevado, que resultam em produtos, 
processos e serviços com aplicação em indústrias como a farmacêutica, nutracêutica, a indústria 
alimentar, cosmética, têxtil, biocombustíveis, entre outras.  

 

Como exemplos práticos de biomateriais referem-se próteses feitas à base do esqueleto externo 
de camarão, suplementos alimentares com base em espinhas de peixe, cosméticos que utilizam 
algas, ou tintas sustentáveis para navios. 
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Nos últimos 10 anos o sector da biotecnologia marinha tem vindo a crescer na Europa a taxas 
consistentes acima dos 5%, verificando-se o surgimento de um número cada vez maior de 
startups. Todavia, não tem ainda o desenvolvimento que se encontra no Canadá ou nos Estados 
Unidos da América.  

 

As previsões indicam que este sector deverá representar, a nível global, mais de 6 mil milhões 
de euros já em 2025, tornando-se uma área de grande relevo económico nas próximas décadas. 
Portugal, se começar a especializar-se neste sector, tem condições ideias para ocupar uma 
posição de país líder neste mercado a nível europeu. Porque é um país detentor de matéria-
prima, rico em biodiversidade marinha, mais do que qualquer outro país europeu, tendo ao seu 
alcance os recursos naturais necessários ao desenvolvimento deste sector. Conta também com 
reputados centros de investigação marinha e tem preparado, ao longo dos últimos anos, os 
recursos humanos com conhecimento científico adequado ao desenvolvimento de uma 
indústria inovadora, assente simultaneamente na biotecnologia e nos recursos biológicos do 
mar.  

 

Neste quadro, a Fundação Oceano Azul e a Fundação Calouste Gulbenkian unem esforços para 
atrair para o país, através do Blue Bio Value, empreendedores internacionais que operam nestes 
sectores, contribuindo para que Portugal se torne um polo internacional relevante no 
desenvolvimento da bioeconomia marinha, promovendo uma utilização mais saudável do 
oceano.  

 

A abertura de candidaturas a este programa de aceleração, a que se associarão outros parceiros 
nacionais e internacionais, tem data prevista em junho de 2018. 

 

Mais informações sobre o Blue Bio Value, contactar por email: info@bluebiovalue.pt 
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