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Mare Startup dará lugar a Pós-graduação em ‘Sea Science and Business Administration’

Pós-graduação pode “resultar” 
por ano na criação de três empresas

A 
Mare Startup visa contribuir para re-
vitalizar e acelerar a economia portu-
guesa do mar, fruto um envolvimen-
to 360 graus: ensino, investigação, 
empresas, governação e sociedade. É 

uma iniciativa que tem de quatro instituições co-
promotoras – a Universidade Católica, a FCUL, 
a SaeR e o Fórum Empresarial da Economia do 
Mar. Envolve desde a génese o setor empresarial 
ligado ao mar, fator que é crucial para o sucesso, 
o que faz sentido, já que é o apoio à criação e 
ao desenvolvimento das empresas a razão de ser 
da iniciativa, uma vez que o objetivo central é 
o apoio à criação de novas empresas, mas tam-
bém ao desenvolvimento de novas ideias, novos 
produtos em empresas já existentes e que podem 
beneficiar de uma ligação próxima à universidade 
para esse efeito.

A Faculdade de Ciências é a mentora do pro-
jeto, pela mão do professor José Guerreiro, que 
desafiou a Universidade Católica para esta inicia-
tiva, que prontamente aceitou e ajudou desde esse 
primeiro momento a desenhar e estruturar. São 
portanto parceiros, copromotores, num projeto 
em que cada um contribui com as suas compe-
tências e valências próprias.

No caso da Universidade Católica, com o 
conhecimento e experiência nas áreas da Ciência 
Política, do Direito e da Economia e Gestão; no 
caso da FCUL, através dos seus centros de inves-
tigação, nomeadamente do centro MARE, as di-
ferentes valências técnicas e científicas nas áreas 
da sua expertise (biodiversidade, biotecnologia, 
ambiente, aquacultura, recursos marinhos, etc.). 

Entre os quatro centros de investigação en-
volvidos contam cerca de 600 investigadores que 
poderão apoiar os empreendedores da Mare Start 
Up, nas diferentes áreas de especialidade necessá-
rias à preparação e apoio à constituição, organiza-

ção, gestão e lançamento de um vasto conjunto 
de atividades económicas ligadas ao mar.

A iniciativa oferece a partir deste ano leti-
vo 2015/2016 formação específica ao nível de 
pós-graduação, nomeadamente com uma pós-
-graduação inovadora e multidisciplinar em ‘Sea 
Science and Business Administration’ (UCP e 
FCUL), para apoiar também os potenciais em-
preendedores no aprofundamento e na obtenção 
de conhecimentos fundamentais à constituição e 
desenvolvimento de projetos de empreendedo-
rismo nas diferentes áreas da economia do mar. 
As inscrições deverão abrir muito em breve. Os 
interessados podem, desde já, pedir mais infor-
mações e fazer a manifestação de interesse, já que, 
por motivos pedagógicos e metodológicos, as ins-
crições serão limitadas (http://www.fc.ul.pt/pt/
mare-startup / marestartup@fc.ul.pt). 

Promover o empreendedorismo e a inovação 
empresarial na área do mar, a nível nacional e até 
no contexto da UE é um dos propósitos desta 
startup, “estando a pós-graduação vocacionada – 
embora não limitada – a potenciais empreende-
dores que pretendem desenvolver ideias e iniciar 
o processo de criação de empresa, afigurando-se 
que a empregabilidade seja elevada”, vaticina Só-
nia Ribeiro da UCP, Coordenadora do projeto 
Mare Startup. Por outro lado, “trata-se de uma 
área que tem estado a desenvolver-se e onde um 
conjunto de “clusters” em crescimento na econo-
mia portuguesa, pelo que o potencial de emprega-
bilidade é elevado. Numa estimativa conservado-
ra, a Universidade Católica aponta para “a criação 
de 3 microempresas ou PME por ano, num hori-
zonte mínimo na sequência da frequência da pós-
-graduação”. Os alunos da PG, como referido, 
tenderão a pretender criar a própria empresa ou 
integrar empresas que trabalham nas diferentes 
atividades da economia do mar, e para as quais 

as competências quer nas áreas das políticas pú-
blicas e do direito do mar, quer na da economia e 
gestão, quer ainda nas diferentes áreas técnicas e 
científicas ligadas à biodiversidade, biotecnologia, 
ambiente, recursos marinhos, etc. são necessárias.

A iniciativa está neste momento a consolidar 
uma rede alargada de parceiros internacionais, 
inicialmente assente nas redes de parcerias que 
os diferentes centros de investigação e institui-
ções participantes detêm por si mesmas, mas já 
alargando essa redes, encontrando-se a desenvol-
ver contactos nomeadamente com instituições 
norueguesas, realizados aquando da viagem do 
Presidente da República àquele país em maio de 
2015. O projeto de lançamento tem o prazo de 
dois anos a partir de janeiro, pelo que será esse o 
prazo para um primeiro balanço.

No ano letivo de 
2015/16, uma pós- 
-graduação inovadora e 
multidisciplinar em ‘Sea 
Science and Business 
Administration’ tem por 
objetivo apoiar potenciais 
empreendedores 
no aprofundamento 
e na obtenção de 
conhecimentos 
fundamentais à 
constituição e 
desenvolvimento de 
projetos nas diferentes 
áreas da economia do 
mar. 
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MARE STARTUP 

DÁ LUGAR A 

PÓS-GRADUAÇÃO 

EM “SEA AND 

BUSINESS” 

(UCP e FCUL) 


