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Nota n.º 24/PP/2016 

 

Assunto: Investimento, por parte da Comissão Europeia, de 7,5 milhões de euros do Fundo Europeu dos 

Assuntos Marítimos e das Pescas para incentivos à inovação, ao crescimento e à criação de emprego nos 

setores marinhos e marítimos.  

Documentos associados: Comunicação de imprensa de 05.04.2016 da Comissão Europeia; Comunicação 

da Comissão Europeia de 13.05.2014 – COM (2014) 254 final/2; Documentos de apresentação das 

propostas nos 3 diferentes domínios: “Empregos Azuis” (EASME/EMFF/2016/1.2.1.2); “Tecnologia Azul” 

(EASME/EMFF/2016/1.2.1.3); “Laboratórios Azuis” (EASME/EMFF/2016/1.2.1.4).   

 

A Comissão Europeia, por intermédio do Comissário do Ambiente, Assuntos Marítimos e Pescas, Karmenu 

Vella, em nota de imprensa datada de 05.04.2016 (http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-

1228_en.htm) decidiu investir 7,5 milhões de euros do FEAMP (Fundo Europeu dos Assuntos Marítimos e 

das Pescas) no crescimento sustentável e na criação de emprego nos setores marinhos e marítimos. 

Neste sentido, foram criados 3 vetores de investimento nas áreas das habilitações, criatividade e 

tecnologia, como alavanca da inovação na economia do mar (conforme abaixo descrito). 

De forma a tornar efetivo o seu potencial de aproveitamento deve-se ter em consideração os prazos para 

apresentação de propostas (até 31 de Maio de 2016) – ver em https://ec.europa.eu/easme/sites/easme-

site/files/emff_calls_final_web.pdf. 

 

 

1. Apresentação de propostas de Empregos Azuis (“Blue Careers”) (EASME/EMFF/2016/1.2.1.2) 

 

a) Valor do programa: 3,452 milhões de euros. 

b) Prazo: 31 de Maio de 2016. 

c) Finalidade: Formação para aumento de competências e aumento da empregabilidade na 

economia azul, conforme necessidades do mercado. 

d) Público: Associações profissionais, Escolas profissionais, Câmaras de comércio, entre outras. 

 

 

2. Apresentação de propostas de Tecnologia Azul (“Blue Technology”) (EASME/EMFF/2016/1.2.1.3) 

 

a) Valor do programa: 2,52 milhões de euros. 

b) Prazo: 31 de Maio de 2016. 
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c) Finalidade: Parcerias estratégicas para desenvolvimento de roteiros de investimento e projetos de 

demonstração rentáveis a nível das bacias marítimas. 

d) Público: Redes transnacionais de clusters e empresas em cooperação com centros de investigação 

e de inovação, empresas públicas e privadas, entre outras.  

 

 

3. Apresentação de propostas de Laboratórios Azuis (“Blue Labs”) (EASME/EMFF/2016/1.2.1.4) 

 

a) Valor do programa: 1,7 milhões de euros. 

b) Prazo: 31 de Maio de 2016. 

c) Finalidade: Desenvolvimento de soluções inovadoras para concretizar os desafios marítimos e 

incentivar à investigação em rede por parte de jovens cientistas, investigadores, empresas e 

restantes stakeholders. 

d) Público: Consórcios de centros de investigação, comunidades locais, entre outros.  

 

Por último, referir que a presente decisão da Comissão Europeia se insere na comunicação da Comissão 

Europeia datada de 13 de Maio de 2014 (COM2014 254 final/2 e baseada na COM2012 494) a qual 

incentiva à inovação na economia azul, como forma de alavanca ao crescimento económico e à criação de 

emprego na área do mar. 

 

Lisboa, 6 de Abril de 2016 

Pedro Pimpão 


