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Designação do Projecto – BLUE EARLY 

Código do Projecto – IFD-FC&QC-BA-02/17 

Objectivo Principal – Criação de empresas, fase de arranque e reforço da capacitação 
empresarial das PME da região para o desenvolvimento de novos produtos e serviços.  

Região de Intervenção – Compete 2020 

Entidade Beneficiária – BLUE EARLY, LDA 

Data de Aprovação – 24/04/2018 

Data de Inicio – 19/07/2018 

Data de conclusão – 18/07/2028 

Investimento elegível – 1.525.000.00€ 

Apoio financeiro da União Europeia – FEDER : 750.000.00€ 

 

Objectivos, actividades e resultados esperados: 

 
A Blue Early Investments pretende investir e capitalizar no seu know how para 
promover o surgimento de novos produtos de alto valor acrescentado resultantes do 
I&D do sector, sobretudo no âmbito da Indústria 4.0. onde existem enormes 
potencialidades de capitalizar nestas novas soluções para alavancar e criar valor em 
projectos inovadores. 
 
Acreditamos no enorme potencial que o sector apresente, devendo-se capitalizar no 
elevado know how detido pelas instituições de ensino e investigação Portuguesas 
(destacando-se a parceria com a Universidade do Algarve), e onde projectos que 
assentam em novas tecnologias ou produtos apresentam características alinhadas 
com a ambição de internacionalização bem como um elevado potencial de 
escalabilidade em áreas de materiais inteligentes e aplicáveis aos subsectores do mar.  
 
Sensores aplicáveis em actividades marinhas, monitorização de recursos hídricos, 
novos materiais são apenas exemplo do conjunto de oportunidades alinhadas com os 
objectivos da EV e do sector em si. 
 
Importa referir que a Blue Early Investments apresenta um significativo pipeline de 
investimentos com oportunidades que se enquadram nos critérios do PO. 
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Empresas cofinanciadas pelo IFD no montante de: 

CARDINALOÁSIS, LDA  ..………………………………………………………………….. 172.131,15 € 

COINCIDENTOÁSIS, LDA  ..………………………………………………………………  179.508,20 €  

IMPACTDECADE, LDA  ……………………………………………………………………..  49.180,33 € 

COINCIDENTQUEST, LDA  ………………………………………………………………. 152.459,02 € 

BESSESTRING, LDA  …..……………………………………………………………………. 181.377,05 € 

O BOM E O VILÃO, LDA  ……………………………………………………………………  15.344,25 € 

 


