
 

  

 

GROW RUP 
Empreendedorismo e politicas de capacitação para a criação de empresas 

e crescimento das regiões ultraperiféricas 

 

  

 

Terceira newsletter do Projeto GROW RUP  
 

O GROW RUP apoia a criação e o crescimento de empresas inovadoras com base na 
economia verde e azul, de forma a reduzir o desemprego de longa duração nas regiões 
ultraperiféricas da EU, nomeadamente nas Ilhas Canárias, Ilha de Reunião, Região 
Autónoma dos Açores, Região Autónoma da Madeira e Martinica. 
 
O projeto tem a duração de dois anos, com início em 2017 e fim em 2019. 
 
Um elemento chave do projeto são visitas inter-regionais organizadas nas e pelas regiões 
parceiras, onde há uma partilha de estratégias e experiências, brainstormings com decisores 
políticos locais, stakeholders e elementos da sociedade civil  sobre medidas de apoio ao 
emprego no âmbito da economia verde e azul. 
 
As terceiras e quartas visitas inter-regionais ocorreram na ilha Madeira em 25-26 de 
junho e 27-29 de junho de 2018 na ilha de São Miguel, respetivamente. Os principais 
resultados são apresentados abaixo. 
 
Paralelemente, na ilha da Madeira tivemos a oportunidade de assistir e participar num 
Workshop, promovido pelo parceiro das Canárias, o Serviço de Emprego das Canárias de 
Emprego, com o objetivo de identificar as necessidades de formação para a economias verde 
e azul. 
 
Para mais informações sobre o Projeto GROW RUP:  
 
http://www.interregeurope.eu/growrup 
 

  

 

GROW RUP – Terceira Visita Inter-Regional 
25 e 26 de junho, Madeira  

O terceiro evento inter-regional teve lugar na Ilha da Madeira (Portugal) de 25 a 26 de 
junho de 2018 e foi organizado pelo Instituto de Emprego da Madeira (IP-RAM). 

 

Este encontro, dividido em dois dias, iniciou com um workshop que contou com os parceiros do 

projeto, internos e locais, de forma a conhecermos e discutirmos as características, regionais, 

das empresas ligadas à economia verde e azul, bem como o seu potencial na capacitação e 

criação de emprego. No segundo dia, os participantes das várias regiões ultra-periféricas 

tiveram a possibilidade de conhecer in loco casos de sucesso relacionados com o projeto. 

https://gobiernodecanarias.us15.list-manage.com/track/click?u=4a8aacef5a12cac4c0dd930e7&id=af27dcd345&e=d788d73842
https://gobiernodecanarias.us15.list-manage.com/track/click?u=4a8aacef5a12cac4c0dd930e7&id=940e41f5da&e=d788d73842
https://gobiernodecanarias.us15.list-manage.com/track/click?u=4a8aacef5a12cac4c0dd930e7&id=a99ec059a9&e=d788d73842


 

  Boas Práticas Identificadas na Terceira Visita 
 

No workshop, desenvolvido no primeiro dia, tivemos a oportunidade de conhecer vários 

projetos ligados à economia verde e azul e debater algumas preocupações comuns a todos os 

participantes. Ei-los: 

• Observatório Oceânico da Madeira (www.oom.arditi.pt) 

• Centro de Maricultura da Madeira 

• Quinta Pedagógica da Madeira 

• WalkMe – Mobile Solutions, Lda (www.walkmeguide.com) 

• Tukxi Madeira (www.tukxi.pt) 

• Cresaçor (Cooperativa Regional de Economia Solidária) 

• UBQ Madeira – Power of Madeira (www.ubqmadeira.com) 

• Université de la Réunion - OCEAN METISS project  

• Buggypower – Gestão e produção de bio-massa (www.buggypower.eu) 

• CCI Martinique - Martinique, a land of economic initiatives 

(http://www.martinique.cci.fr/) 

• Space sud Martinique - ODYSSEA Project (www.espacesud-martinique.com) 

• Agência Regional de Energia e Ambiente da Madeira (www.aream.pt) 

• Brezo project and other best practices in Canary Islands 

O segundo dia foi dedicado ao conhecimento, em primeira mão, de alguns casos de sucesso 

da zona do Funchal (Rota dos Cetáceos - www.rota-dos-cetaceos.pt), Calheta (Centro de 

Maricultura da Calheta) e Estreito de Câmara de Lobos (Hotel Quinta da Serra-Bio Hotel-

www.hotelquintadaserra.com e o UBQ Madeira-www.ubqmadeira.com 

 

Para mais informações sobre estas boas práticas, consulte o nosso site! 

       
 

  
 
 
 
 
 



A quarta visita inter-regional ocorreu na ilha de São Miguel, nos Açores (Portugal), de 27 
a 29 de junho de 2018 e foi organizada pela Direção Regional do Emprego e Qualificação 

Profissional. 

 

No primeiro dia, os parceiros, das várias regiões ultraperiféricas, tiveram reunidos com o 

objetivo de realizar um balanço do trabalho até à data e traçar as novas linhas de atuação para 

os próximos meses. No segundo dia, realizou-se um seminário, promovido pela entidade 

acolhedora, onde foi possível, à semelhança da Madeira, conhecer e partilhar com instituições 

da sociedade civil, públicas e privadas, os seus projetos e linhas de trabalho no âmbito da 

economia verde e azul e criação de emprego. Por fim, no terceiro dia, realizou-se uma viagem 

de campo a casos de sucesso. 

   

 Boas Práticas Identificadas na Quarta Visita   
  

Durante o seminário, os parceiros do projeto apresentaram vários projetos ligados à economia 

verde e azul, de vários domínios, nomeadamente 

• Ecoareas “Mardetodos” (www.ecoareas.org) 

• Marisland - Madeira 

• CCI Martinique - Martinique, a land of economic initiatives (www.martinique.cci.fr) 

• Space sud Martinique - ODYSSEA Project (www.espacesud-martinique.com) 

• Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo – Açores – um destino 

sustentável (www.visitazores.com) 

• Sociedade para o Desenvolvimento Empresarial dos Açores - Marca Açores: poder da 

marca, próximos desafios (www.sdea.pt) 

• Université de la Réunion - OCEAN METISS project (www.univ-reunion.fr and 

www.oceanmetiss.re) 

• Direção Regional das Pescas: Economia Verde e azul: Oportunidade para as Pescas 

(www.azores.gov.pt/gra/srmct-pescas) 

• Universidade dos Açores – Alterações Climáticas e o impacto na esconomia verde e 

azul dos Açores (www.uac.pt) 

• IGA: Innovation Green Azores – Desafios da Planta Conteira 

(www.innovationgreenazores.com) 

• Escola Profissional das Capelas – Forragem Hidropónica (www.epcapelas.pt) 

• Sustainazores – Contributos para uma região resiliente - (www.sustainazores.com) 

• Fábrica Bel – Leite das Vacas Felizes (www.terra-nostra.pt/programa-de-leite-de-

vacas-felizes) 

• Puratec – The electric car, a dream for the Azores? 

GROW RUP  - Quarta Visita Inter-Regional  
27 a 29 junho, Açores 

https://gobiernodecanarias.us15.list-manage.com/track/click?u=4a8aacef5a12cac4c0dd930e7&id=b6033746fa&e=d788d73842
https://gobiernodecanarias.us15.list-manage.com/track/click?u=4a8aacef5a12cac4c0dd930e7&id=a45c54a5e9&e=d788d73842
https://gobiernodecanarias.us15.list-manage.com/track/click?u=4a8aacef5a12cac4c0dd930e7&id=f534cec0b9&e=d788d73842


 

Por fim, o terceiro dia foi dedicado às viagens de campo, onde tivemos a oportunidade de 

conhecer casos regionais de sucesso, como a Central Geotérmica do Pico Vermelho, a 

Plantação de chá de Porto Formoso (www.ribeiragrande.pt/geo/fabrica-de-cha-do-porto- 

formoso), o Observatório Microbiano na Freguesia de Furnas (http://cm-

povoacao.easyweb.pt/index.php/juntas-de-freguesia/freguesia-de-furnas) e a Expolab, no 

Concelho de Lagoa (http://expolab.centrosciencia.azores .gov.pt/) 

 

Para mais informações sobre estas boas práticas, consulte o nosso site! 

        
 

  

 

 Workshop organizado pelo Serviço de Emprego das Canárias: Formação e 
Competências na Economia Verde e Azul 

28 de maio, Ilhas Canárias 
 

A 28 de maio, no âmbito da Semana Verde da UE, o Serviço Público de Emprego das Ilhas 

Canárias organizou um workshop com o objetivo de trabalhar as necessidades de formação e 

competências relacionadas com a economia verde, de forma a construir uma estratégia de 

formação profissional para desempregados. 

O Projeto GROW RUP foi apresentado neste evento que contou com participantes de 

associações empregadores, sindicatos e empresas do setor azul-verde. O  

 

Para mais informações consultar o nosso site!  

  

  

 

 

 



 

Próximos Eventos 

 

A Quinta Visita Inter-Regional será organizada pelo Parceiro da Martinica e decorrerá de 
8 a 11 de outubro, dividindo-se em três dias. 
 

No primeiro dia existirá um seminário com os parceiros locais;  

No Segundo dia uma reunião de grupo e um workshop sobre turismo de cruzeiro e, 

No Terceiro dia, as visitas in loco a casos de sucesso. 

 

  

 

Fique a par das nossas novidades!  
 O nosso site:   

http://www.interregeurope.eu/growrup/news/   

 Facebook ( https://www.facebook.com/GROWRUP.project/) e Twitter 

(https://twitter.com/growrup_project)  
  

 

This Newsletter reflects the author's views; the Interreg Europe programme authorities are not 

liable for any use that may be made of the information contained therein. 

 

GROW RUP project manages the information of its contacts following the General Data 

Protection Regulation (May 2018) and will use it only to contact with information on news 

related to the project themes and for the project's newsletter. 

 

If you decide to unsubscribe this newsletter please write to: growrup@gmail.com  
   

 
 

 

https://gobiernodecanarias.us15.list-manage.com/track/click?u=4a8aacef5a12cac4c0dd930e7&id=ba535885c1&e=d788d73842
https://gobiernodecanarias.us15.list-manage.com/track/click?u=4a8aacef5a12cac4c0dd930e7&id=5ec2d36a1a&e=d788d73842
https://twitter.com/growrup_project

