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Designação do projeto | TECATLANTIC - Training for Employability and Technology in the Atlantic 

Código do projeto | PT-INNOVATION-0074 

Programa Crescimento Azul 

Promotor Líder | Fórum Oceano – Associação da Economia do Mar  

Parceiros | Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa 

       Universidade Católica Portuguesa 

       Colégio Valsassina, SA. 

       GCE Ocean Technology 

         

 

Data de início | 19.10.2021 

Data de conclusão | 31.10.2023 

Custo total elegível | 271 344€ 

Apoio financeiro:  

MFEEE 2014-2021 | 198 006€ 

Estado Português (DGPM) | 34 942€ 

 

Objetivos, atividades e resultados esperados:  

O objetivo do projeto TECATLANTIC centra-se no desenvolvimento de um programa integrado e multidisciplinar 

de sensibilização, educação e formação para os diferentes sectores da economia azul num contexto de 

sustentabilidade, focado em três tipos de formação: vocacional, para a empregabilidade e para o 

empreendedorismo. 

Na componente de formação vocacional, o projeto visa dar a conhecer aos jovens uma visão sobre a oportunidade 

futura de "fazer o que ainda não foi feito" no "Novo Azul", procurando transmitir competências ao alcance das suas 

capacidades. Contribuirá assim para cumprir o eixo mais relevante para o Crescimento Azul: recursos humanos 

formados e conscientes.  

Por outro lado, ao nível da formação para a empregabilidade, o TECATLANTIC visa responder às questões 

relacionadas com a falta de comunicação e cooperação entre o ensino e a indústria, e com o consequente fosso 

criado entre a oferta educativa e as necessidades do mercado de trabalho. Irá, pois, procurar identificar as 

necessidades sentidas pelas empresas, nos sectores selecionados, em termos de perfis de formação e 

qualificação de mão-de-obra e, consequentemente, conceberá um programa específico de formação profissional 

nas áreas-chave identificadas por aquelas. Desenvolvida no contexto de uma parceria/cooperação entre 

instituições de ensino, investigação e empresas, esta componente do projeto destina-se à formação de novos 

profissionais com competências na área marítima, bem como à atualização de competências profissionais.  
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A economia e o crescimento azul criam uma oportunidade para o desenvolvimento económico e emprego que 

impõem novos desafios, particularmente no domínio do ordenamento e da política de gestão do espaço marítimo, 

na economia e na gestão empresarial, no direito do mar, juntamente com as áreas científicas da biotecnologia, da 

aquacultura, entre outras. Consciente da necessidade de uma abordagem multidisciplinar de sucesso ao nível do 

empreendedorismo da economia azul, particularmente nos domínios da economia e gestão, ciências marinhas e 

direito marítimo, na sua componente ligada à formação para o empreendedorismo o TECATLANTIC pretende 

organizar um programa de pós-graduação multidisciplinar online que permita melhorar as competências e 

despertar para o empreendedorismo azul.  


