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28 DE SETEMBRO
Reuniões virtuais B2B organizadas em parceria com a Enterprise Europe Network 

29 DE SETEMBRO
09.00-09.15  Boas-vindas e Introdução

 Joana Resende. Pró-Reitora da Universidade do Porto para o Planeamento, Empreendedorismo e Transferência de Conhecimento.
Professora Associada na Faculdade de Economia e Gestão do U.Porto e, desde 2018, Pró-Reitora de Planeamento Estratégico, Empreendedorismo e Transferência de 
Conhecimento na mesma Universidade. É também membro do Conselho de Administração do Parque de Ciência e Tecnologia da U.Porto (UPTEC), responsável pelo Gabinete de 
Transferência de Tecnologia da U.Porto (U.Porto Inovação) e membro do Conselho Geral do INESC-TEC (Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores, Tecnologia e 
Ciência). Ela é a coordenadora local da Aliança Universitária Europeia para a Saúde Global (EUGLOH).

09.15-09.45   Aquacultura e restauro de ecossistemas marinhos no combate às alterações climáticas: alguns exemplos
  Isabel Sousa Pinto. Professora do Departamento de Biologia da Universidade do Porto.

Membro da Direção e Coordenadora da Equipa de Biodiversidade Costeira e do Grupo de Investigação em Biodiversidade Aquática e Conservação no CIIMAR. Doutoramento em 
algologia na Universidade da Califórnia, Santa Bárbara. A sua investigação tem sido principalmente em biodiversidade marinha e em algas: ecologia, cultivo e utilização da sua 
biomassa, aquicultura multitrófica integrada (IMTA) assim como nos serviços dos ecossistemas. Está também muito envolvida na conservação da biodiversidade, observação 
biológica do oceano, restauro de ecossistemas marinhos e na interface ciência-política-sociedade.

09.55-10.10   Pescas e ciência: participação do setor das pescas em projetos europeus 
  Rosa Chapela Pérez. Coordenadora do Espaço Socioeconómico das Pescas, CETMAR.

Doutorada em Direito e coordenadora da Área Socioeconómica da Pesca no CETMAR desde 2002. Tem experiência em políticas de pesca e governação da aquicultura e da 
pesca. Está envolvida em numerosos projetos europeus relacionados com a gestão da pesca e da aquicultura e a sua inovação e impacto socioeconómico. Está a trabalhar em 
projetos relacionados com a economia azul e outras políticas no quadro do Pacto Verde Europeu.

10.15-10.30   Chaves para uma interação universidade-empresa eficaz: investigação e transferência 
 Carlos Pereira. Diretor do Instituto de Aquacultura da USC.
Doutoramento em Biologia desde 1990. Especialista em Virologia e Epidemiologia Animal, especialmente em técnicas de diagnóstico; lidera o grupo de Virologia em Aquacultura. 
Coordenador da ReGABA (Rede Galega de Biotecnologia em Aquacultura) de 2004 a 2008. Coordenador da INVLV (Rede Internacional de Vírus de Vertebrados Inferiores) de 2010 
a 2017. Coordenador do Mestrado Galego em Aquacultura desde 2008. 

10.35-10.50   As últimas florestas marinhas
  Francisco Arenas. Investigador da Equipa de Ecologia Bentónica, CIIMAR-UP.
 Biólogo marinho com mais de 25 anos de experiência em biologia e ecologia costeira. A sua investigação centra-se em abordagens experimentais para compreender e prever os 
 efeitos das mudanças globais nas espécies e comunidades marinhas, incluindo os impactos funcionais.

10.55-11.10   Soluções à medida para a aquacultura: ligar a indústria e a investigação
  Cláudia Serra. Investigadora no CIIMAR.  

Doutora em Biologia do ITQB-NOVA, é atualmente investigadora no CIIMAR, onde estuda comunidades microbianas gastrointestinais de espécies de peixes economicamente 
importantes e desenvolve probióticos à medida e novas vacinas para a aquacultura.

11.15-11.30  Transição de ferramentas e tecnologias de robótica marinha para o mercado mundial 
 João Tasso de Sousa. Professor do Departamento ECE; chefe do Laboratório de Sistemas e Tecnologias Subaquáticas (LSTS) - FEUP.
Está no Departamento da ECE, Universidade do Porto, e é o chefe do Laboratório de Sistemas e Tecnologias Subaquáticas – LSTS. Os seus interesses de investigação incluem 
veículos multi-domínio não tripulados, controlo de execução para sistemas de veículos em rede e aplicações para as ciências oceânicas, segurança e defesa. É presidente do 
Conselho Consultivo do Centro de Robótica Marinha Sueco e membro do Conselho Consultivo de Inovação MUS da OTAN. 

11.35-11.50   O capital de risco como estratégia de investimento para apoiar a criação de novas empresas  
 Samuel Méndez. Diretor geral de Vigo Activo.
Licenciado em Economia pela Universidade de Vigo, Mestrado em Gestão Financeira e em Gestão Fiscal, ambos pela Universidade Politécnica de Catalunha. Membro do Instituto 
dos Técnicos Oficiais de Contas de Espanha e do Registo dos Técnicos Oficiais de Contas. Tem 17 anos de experiência profissional como auditor de empresas em vários setores 
e em diferentes fases de desenvolvimento, desde empresas industriais a empresas em fase de constituição. 

11.55-12.10   História de sucesso: Frigoríficos Mar da Pobra. Pesca, transformação e comercialização. Nova direção para uma atividade 
                         industrial com baixo impacto ambiental

 Pablo Fernández Piñeiro. Fundador e diretor geral de Frigoríficos Mar da Pobra S.L.
Profissional com mais de 15 anos de experiência no setor das pescas. Capitão qualificado de navios de pesca e patrão da Marinha Mercante; técnico em pesca, navegação e 
transporte marítimo, bem como técnico em agricultura marinha. Participa na parte extrativa na pesca artesanal galega e nas zonas de pesca do Grande Sol e do Atlântico SW 
(Ilhas Malvinas). 

12.15-12.45  Pitch projetos SHERPA DO MAR 
• BlueBioprana

• F&F TECHNOLOGY

• MYTUNISEX

Sessão da tarde

Reuniões virtuais B2B organizadas em parceria com a Enterprise Europe Network 

30 DE SETEMBRO
Reuniões virtuais B2B organizadas em parceria com a Enterprise Europe Network 
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INSCREVA-SE

REUNIÕES B2B VIRTUAIS ENCONTRO ONLINE
28-29-30 de setembro 29 de setembro

II Encontro Universidade-Empresa. 
Inovação e empreendedorismo: 
Pesca, aquicultura e alterações climáticas

28 a 30 setembro
Online 

ESP: 10.00 a.m.
PT:  09.00 a.m. 

info@sherpadomar.com www.sherpadomar.com T. +34 986 130 108

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_2zdFJdcYRAaD7OW5gqQTbg
https://sherpadomar-meetings2.b2match.io/

