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Press Release  
 
 

Projeto tecAtlantic apresentado sexta-feira no One Sustainable Ocean 
Side event da Conferência dos Oceanos da ONU 

 

• Com o apoio dos EEA Grants, no âmbito do seu Programa Crescimento Azul, o tecAtlantic 
assume-se como um projeto que aposta na formação para a economia azul, junto de 
diferentes públicos-alvo, desde estudantes do ensino secundário, a profissionais no ativo ou 
à procura de requalificação profissional. 

 
O Ocean Stage do One Sustainable Ocean, side event da Conferência dos Oceanos, será palco, na 
próxima sexta-feira, dia 1 de julho, a partir das 14:00, da apresentação do projeto tecAtlantic, liderado 
pelo Fórum Oceano e que procura dar resposta ao desafio que a necessidade de profissionais 
qualificados representa para a economia azul.  
 
Financiado no âmbito do Programa Crescimento Azul dos EEA Grants e promovido pelo Fórum 
Oceano, em parceria com a Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, através do Centro 
Mare e da Mare Startup, com o Instituto de Estudos Políticos da Universidade Católica Portuguesa, 
com o Colégio Valsassina, todos de Portugal, e com o GCE Ocean Technology, da Noruega, 
contando ainda como o apoio institucional da Câmara Municipal de Lisboa e do Alfred Wegener 
Institute for Polar and Marine Research, da Alemanha, o tecAltantic inclui ações de formação 
vocacional para jovens, treino para a empregabilidade em áreas consideradas chave para o 
desenvolvimento da economia azul e formação para o empreendedorismo azul. 
 
A apresentação terá a presença dos parceiros nacionais da iniciativa. 
 
Os campos de ação do tecAtlantic 

Formação vocacional 

Desenvolvida no contexto de uma parceria/cooperação entre instituições de ensino, investigação e 
empresas, esta componente do projeto destina-se à sensibilização, educação e formação de 
estudantes do ensino secundário, em áreas ligadas ao mar. Procura estimular o interesse pelas 
carreiras azuis dando uma visão das oportunidades que a economia azul pode trazer. Contribui ainda 
para o ganho de novas competências e perspetivas.  

A formação vocacional, contribuindo para a literacia azul, procura, desta forma, ajudar a que se 
cumpra um dos eixos mais relevantes para o crescimento azul: a existência de recursos humanos 
com formação. 
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Centrando-se na divulgação e na formação para o emprego e para o empreendedorismo visa, a 
médio prazo, aumentar o número de jovens que queiram apostar profissionalmente na economia 
azul, optando pelas profissões existentes, ou procurando identificar ou desenvolver novas carreiras 
azuis. 

Formação para a empregabilidade 

A formação para a empregabilidade visa dar resposta a eventuais desfasamentos entre a oferta 
educativa e formativa e as necessidades das empresas que operam na economia azul.  

Para responder cabalmente ao desafio, o projeto identificará as necessidades sentidas pelas 
empresas da economia azul, nos sectores selecionados, soluções tecnológicas inovadoras e perfis 
de formação e qualificação de mão-de-obra.  

Este trabalho preliminar conduzirá à elaboração de um programa específico de formação profissional.  

Desenvolvida no contexto de uma parceria/cooperação entre instituições de ensino, investigação e 
empresas, a formação para a empregabilidade pretende, por um lado, contribuir para a formação de 
novos profissionais com competências na área marítima e por outro, ser um espaço para a 
atualização de competências profissionais.  

O programa de formação profissional oferece a possibilidade de estágios. 

Formação para o empreendedorismo 

O crescimento da economia azul é uma alavanca de desenvolvimento económico, potenciando o 
crescimento das oportunidades de emprego e de negócio em áreas como o ordenamento e a política 
de gestão do espaço marítimo, o direito do mar, a investigação científica, as pescas e a aquacultura, 
o turismo, a exploração mineral, a gestão ambiental no meio marinho, entre muitas outras.  

Consciente da necessidade de uma abordagem multidisciplinar para o sucesso dos projetos de 
empreendedorismo da economia azul, particularmente nos domínios da economia e gestão, ciências 
marinhas e direito marítimo, esta componente do Tecatlantic visa criar um programa de pós-
graduação multidisciplinar online, que permita melhorar competências e despertar para o 
empreendedorismo azul.  

O que são os EEA Grants 

Através do Acordo sobre o Espaço Económico Europeu (EEE), a Islândia, o Liechtenstein e a 
Noruega são parceiros no mercado interno com os Estados-Membros da União Europeia. 
. 
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Como forma de promover um continuo e equilibrado reforço das relações económicas e comerciais, 
as partes do Acordo do EEE estabeleceram um Mecanismo Financeiro plurianual, conhecido como 
EEA Grants. 
 
Os EEA Grants têm como objetivos reduzir as disparidades sociais e económicas na Europa 
e reforçar as relações bilaterais entre estes três países e os países beneficiários. 
 
Para o período 2014-2021, foi acordada uma contribuição total de 2,8 mil milhões de euros para 15 
países beneficiários. Portugal beneficiará de uma verba de 102,7 milhões de euros. Saiba mais em 
eeagrants.gov.pt.  

O promotor e os parceiros 

Fórum Oceano – promotor 

O Fórum Oceano - Associação de Economia do Mar é uma associação privada sem fins lucrativos 
com o estatuto de utilidade pública, responsável pela promoção do Cluster do Mar Português um 
Cluster de Competitividade e Internacionalização reconhecido pelo Governo de Portugal.  

Entre os objetivos estratégicos do Fórum Oceano estão o reforço da cooperação entre empresas, 
centros de ID&T, instituições de ensino superior, administração pública e outras entidades; promover 
a competitividade nas principais cadeias de valor que utilizam o mar e os recursos marinhos como 
elementos centrais da sua atividade; contribuir para o crescimento económico, exportações, 
emprego, e aumentar a importância relativa da economia Azul na economia do país.  

O Fórum Oceano está sediado em Matosinhos e tem uma delegação em Lisboa, reunindo mais de 
120 membros, de diferentes sectores da Economia Azul. 

Parceiros 

Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa 

A Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa (FCUL) é uma instituição de criação, transmissão 
e difusão de conhecimento científico e tecnológico que promove uma cultura de aprendizagem 
permanente, valorizando o pensamento crítico e a autonomia intelectual. Tem como missão 
investigação e ensino, e transferência do conhecimento e da inovação nas áreas das ciências exatas 
e naturais e das tecnociências, estimulando a abertura permanente à sociedade civil. Sendo uma das 
maiores faculdades da Universidade de Lisboa, com mais de 5000 estudantes e cerca de 400 
professores, cobrindo vários domínios das ciências, tem uma longa tradição e um currículo em 
matéria de ciências do mar que remonta à sua fundação, em 1911. 
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Desde a década de 1980 do século passado, a FCUL tem desenvolvido um Centro de Investigação, 
específico, dedicado às Ciências do Mar, atualmente Centro MARE. O Mare é um centro multipolar, 
que tem a classificação de excelente, atribuída pelo painel internacional de avaliação da Fundação 
Nacional para a Ciência e Tecnologia (FCT). A FCUL desenvolveu também, a Mare Startup, uma 
iniciativa com larga experiência na promoção do empreendedorismo azul, em parceria com a 
Universidade Católica Portuguesa, o Fórum Oceano e a Sociedade de Avaliação de Empresas e 
Risco (SaeR). 

Instituto de Estudos Políticos da Universidade Católica Portuguesa 

O Instituto de Estudos Políticos da Universidade Católica Portuguesa foi criado em 1996. Não quis 
ser, apenas, a melhor escola de estudos políticos a nível nacional, mas também estabelecer um 
padrão nacional de excelência, em linha com os melhores padrões internacionais. Esforça-se por 
manter as tradições de inovação e qualidade que têm distinguido a Universidade Católica Portuguesa 
no panorama universitário nacional.  

O seu Centro de Investigação de Estudos Políticos é a sede da Linha de Investigação de Assuntos 
Marítimos (LIAM Maria Scientia), fundada em 2011 para ser pioneira na investigação e educação em 
assuntos marítimos, de um ponto de vista multidisciplinar, partindo das lentes das ciências sociais. 
Está centrado na governação e gestão estratégica do oceano. 

Colégio Valsassina  

O Colégio Valsassina é uma instituição de Ensino Particular Independente, fundado em 1898, 
suportado em valores humanistas e num espírito de família. Com autonomia pedagógica, tem cerca 
de 1400 alunos desde o Jardim de Infância (3 anos) até ao 12.º ano, tendo como oferta o ensino 
regular direcionado para o prosseguimento de estudos.  

Tem como Missão assegurar aos seus alunos uma formação integral, intelectual, emocional e social, 
de inspiração humanista que os prepare para a vida académica, pessoal e profissional e integração 
ativa na sociedade, exercendo uma cidadania consciente e responsável. 

O Colégio adota, desde o Jardim de Infância, estratégias pedagógicas diferenciadoras tirando partido 
de ambientes de aprendizagem e de recursos pedagógicos variados, adequados a cada faixa etária.  

Através de atividades desenvolvidas dentro e fora da sala de aula, o Colégio oferece aos seus alunos 
experiências que integram as diferentes áreas curriculares e não curriculares. Estas experiências 
mobilizam saberes culturais e artísticos, linguísticos, científicos e tecnológicos e permitem a 
ampliação do conhecimento e de competências e atitudes como a formação ética, o desenvolvimento 
da autonomia e a inter-relação dos alunos dos diferentes ciclos de ensino. 
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GCE Ocean Technology 

O GCE Ocean Technology é um cluster norueguês que aposta no reforço da internacionalização dos 
negócios, na investigação, e na educação na indústria marítima. Com mais de 120 membros e 
parceiros, procura aumentar a competitividade e a quota de mercado global do cluster e assumir uma 
posição de liderança na utilização sustentável dos recursos oceânicos. 

A combinação de prestadores de serviços especializados, ambientes de investigação e 
desenvolvimento (I&D) e agências de desenvolvimento da GCE Ocean Technology faz do cluster um 
ecossistema inovador ótimo e um centro de conhecimento global. O cluster desenvolve e fornece 
soluções inovadoras de tecnologia oceânica para uma vasta gama de aplicações,   

Com o apoio de: 

Câmara Municipal de Lisboa 

A Câmara Municipal de Lisboa é um organismo público local, cuja missão é criar e implementar 
políticas públicas que garantam a intervenção do município em diferentes dimensões a nível local, 
sejam elas de natureza política, social, cultural, desportiva, educacional, ambiental, económica, 
sanitária, entre muitas outras. O projeto Tecatlantic contribui para consolidar os objetivos da CML na 
solidificação da sua política pública municipal para o mar, fortalecendo o conhecimento, a literacia, o 
empreendedorismo marítimo e a empregabilidade qualificada. 

Alfred Wegener Institute, Helmholtz Center for Polar and Marine Research (AWI) 

Trabalhando com numerosos parceiros nacionais e internacionais, o Alfred Wegener Institute está 
ativamente envolvido na missão de desvendar muitos dos complexos processos do "Sistema Terra", 
com enfoque no ambiente marinho e polar. O AWI mantém uma infraestrutura alargada, que consiste 
em navios de investigação, aeronaves e estações de investigação polar. Em 2019 e 2020, coordenou 
a maior expedição Ártica de sempre, com o envolvimento de mais de 440 cientistas, de 20 nações, 
utilizando o navio de investigação polar "Polarstern". No âmbito do projeto prestará apoio a ações de 
formação. 
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