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PROGRAMA

13 DE DEZEMBRO 
Reuniões B2B virtuais organizadas em colaboração com a Enterprise Europe Network.

14 DE DEZEMBRO  

09.00-09.15  Boas-vindas e apresentação
                               Patricia Fernández. Diretora da área de Serviços da Agência Galega de Inovação
                        É a diretora da área de Serviços da Agência Galega de Inovação. Tem mais de 10 anos de experiência no campo estratégico e financeiro da  
                               inovação.

09.15-09.45  BLUEBIOLAB – Laboratório Transfronteiriço de Biotecnologia Marinha
                              Tania Tato. Gerente do BLUEBIOLAB.
                        Licenciada em Ciências Marinhas e Mestrado Internacional em Aquicultura. Atualmente é project manager do BLUEBIOLAB-Laboratório 
                              Transfronteiriço de Biotecnologia Marinha. Investigadora no domínio da poluição marinha durante mais de dez anos bem como no domínio da        
                              aquicultura durante três anos.

09.45-10.00  Caso de sucesso: Celtalga Extract “Desenvolvimentos no domínio da cosmética a partir de macroalgas”
                               Jorge Sineiro. Parceiro e responsável técnico pela Celtalga Extract SL.
                        Professor de Engenharia Química da USC é Doutoramento em Química pela USC. Investigador no campo dos componentes bioativos 
                               antioxidantes de resíduos agroindustriais e macroalgas.

10.00-10.15  Principais desafios da bioeconomía azul
                               Elisabete Matos. Coordenadora técnico-científica de B2E CoLAB.
                        É licenciada em Biologia Marinha e doutorada em Aquicultura. É a coordenadora técnico-científica da B2E CoLAB e a sua missão é ajudar os 
                               seus membros a alcançar a excelência através do desenvolvimento de projetos de I&D centrados na criação de valor dentro da bioeconomia 
                               azul, especificamente nas áreas da aquicultura e biotecnologia. Tem uma vasta experiência em produção aquícola e nutrição, tanto na 
                               indústria como no meio académico.

10.15-10.30  DATAlife e os seus serviços para a digitalização do setor mar-indústria
                               Lucía Castro. Gerente da DIH DATAlife.
                        Licenciada em Química pela USC e doutorada em materiais pela Universidade de Oxford, tem 15 anos de experiência em consultoria 
                               estratégica nos setores químico, alimentar e das energias renováveis. Regressa à Galiza graças ao Mestrelab Research, onde chegou à sua 
                               nova posição em 2020.

10.30-10.45  Portugal Blue Digital Hub |Polo de Inovação Digital da Economia Azul 
                               Ruben Eiras. Coordenador de Empreendedorismo, Inovação, Investimento e Finanças da Economia Azul.
                        Atualmente é responsável pela coordenação de serviços e projetos nas áreas de empreendedorismo, investimento e financiamento da 
                               economia azul e inovação empresarial e tecnológica no Fórum Oceano. Anteriormente, foi Diretor-Geral da Política do Mar e assessor para a  
                               Inovação, Indústria e Energia do Governo Português. É doutorado em História, Defesa e Relações Internacionais pelo Instituto Superior de 
                               Ciências do Trabalho e Empresa - Instituto Universitário de Lisboa e a Academia Militar, Ruben Eiras também trabalhou na Galp Energia e foi 
                               diretor do Programa de Segurança Energética da Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento.

10.45-11.00  Valorização de algas marinhas. Projeto ALEHOOP
                               Diego Méndez. Pessoal de investigação da Divisão de Sustentabilidade e Economia Circular de Anfaco-Cecopesca.
                        Doutorado em Química pela USC (2002), onde foi bolseiro FPU no grupo de Engenharia Ambiental e Bioprocessos. Em 2003, iniciou a linha de 
                               I&D&I na Anfaco relacionada com a valorização de subprodutos e resíduos da indústria alimentar marinha. Participou em mais de 40 projetos 
                               internacionais, nacionais e regionais relacionados com estes temas. Entre eles, Gain, Fish4fish e Alehoop, do Programa H2020, atualmente em 
                               implementação.

11.00-11.15  Cultivo à escala industrial de microalgas para aplicações alimentares: projeto Algavalor
                               Joana Laranjeira. Responsável de I&D e Unidade da Allmicroalgae - Natural Products S. A.
                        Doutora em Biotecnologia, Joana é especialista no cultivo em grande escala de microalgas e na aplicação de compostos de valor 
                               acrescentado em diferentes campos, desde alimentos humanos e animais a cosméticos e bioestimulantes.

11.15-11.30  Financiamento de empresas de economia azul
                               Carlos Esteban. Partner em Faber Blue Pioneers.
                        Doutor em Bioquímica pela Universidade de Valência e MBA pelo Imperial College London. Partner da Faber Blue Pioneers, um fundo de capital 
                               de risco que investe em empresas inovadoras em fase inicial de desenvolvimento de soluções tecnológicas avançadas para ter um impacto 
                               positivo na sustentabilidade dos oceanos e na ação climática. 

11.30-12.10  Pitch de projetos Sherpa do Mar 
                          • Diana Zúñiga. NORTH WIND-SAILING FOR SCIENCE 
                       • Silvia Iglesias. SUBGO             
                       • Beatriz Gullón. VALBIOSEA
                       • Pedro Leão. ACTIVEALGAE (FYKIA BIOTECH)
Sessão da tarde 
Reuniões B2B virtuais organizadas em colaboração com a Enterprise Europe Network.

15 DE DEZEMBRO  
Reuniões B2B virtuais organizadas em colaboração com a Enterprise Europe Network.

INSCREVA-SE

REUNIÕES B2B VIRTUAIS
13-14-15 DEZEMBRO 

 ENCONTRO  ONLINE
14 DEZEMBRO 

https://zoom.us/webinar/83395851818
https://sherpadomar.b2match.io/

