
O projeto Access2Sea tem como objetivo 
proporcionar os seguintes benefícios às PMEs:

Planeamento espacial: 

-Acesso a ferramentas que permitam a 
identificação de oportunidades de investimento 
e espaço para a implantação de explorações 
aquícolas no Espaço Atlântico Europeu.

Aceitação social: 

-Consumidores mais recetivos aos produtos 
provenientes da aquacultura: Mais clientes.
-Menor oposição à instalação de explorações 
aquícolas. 

Modelos de negócio: 

-Apoio à criação de novos negócios.
-Apoio individual, missões de prospeção, 
formação e eventos, informação sobre o quadro 
legal e regulatório, criação de modelos de 
negócio de êxito... 

Projetos piloto:

-Desenvolvimento de projetos piloto com novos 
investimentos para o desenvolvimento da 
aquacultura e novo modelo de instalações 
inteligentes, criando empresas aquícolas mais 
produtivas.       

NOVAS OPORTUNIDADES PARA UM 
CRESCIMENTO AZUL MAIS COMPETITIVO E 

SUSTENTÁVEL NO ESPAÇO ATLÂNTICO

Technopole Brest Iroise
www.tech-brest-iroise.fr

Cuideachta Feamainn Turtar Gorm Teo (TSC – Bleu Turtle)
www.theseaweedcompany.com

Association of Aquaculture Marine 
Businesses of Andalusia (ASEMA)

www.asemaonline.com

Union Chamber of Algae and Marine Vegetables (CSAVM) 
www.chambre-syndicale-algues.org

www.access2sea.eu

Parceiro líder

Parceiros Associados

Parceiros



A aquacultura representa um compromisso 
essencial para o desenvolvimento futuro dos 
nossos territórios marítimos. 

O oceano, considerado como um recurso, tem 
de projetar-se, ao mesmo tempo, como fonte de 
inovação, crescimento e emprego. 

Neste sentido, a aquacultura, apesar de 
constituir um setor com alto potencial, continua, 
em grande medida, sem ser explorado pelas 
empresas. 

A aquacultura poderia impulsionar o 
desenvolvimento económico e a criação de 
emprego em matéria de alimentos de origem 
marinha, mediante o aumento da exploração e 
preservação dos recursos naturais do Espaço 
Atlântico. A criação de novas instalações 
sustentáveis é um fator elementar para a 
economia azul da região.

O Access2Sea melhora a atratividade da costa 
Atlântica para as PMEs relacionadas com a 
aquacultura, ao proporcionar novas 
oportunidades de negócio e ao fomentar um 
acesso sustentável e mais fácil à aquacultura.    

A aquacultura é um setor líder da economia azul 
do Espaço Atlântico que conta com uma 
importante tradição em muitos países da UE e 
que é relevante em muitas das suas costas.

O objetivo principal é melhorar a exploração e 
preservação dos recursos naturais do Espaço 
Atlântico:

- Desloqueando as barreiras existentes.
- Facilitando a produção terrestre. 
- Difundindo soluções novas existentes.
- Proporcionando apoio às PMEs da aquacultura 
  para as fortalecer ou atrair para a zona. 

O Access2Sea integra uma abordagem de 
mercado para o desenvolvimento das PMEs que 
intervêm em: 

-Investimento produtivo geral em pequenas e 
  médias empresas.
-Transferência de tecnologia e cooperação  
 universidades.
-Empresas que beneficia as PMEs.
-Desenvolvimento de negócios de PMEs. 
-Apoio às empresas sociais. 

OBJETIVOS

Planeamento espacial

Aceitação social

Projetos piloto

Modelo de negócios

www.access2sea.eu


