
 

  

 

GROW RUP 

Empreendedorismo e políticas de capacitação para a criação de 
empresas e crescimento das regiões ultraperiféricas 

 

  

 

Quinto 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 processo de 

aprendisagem do GROW RUP é levado a cabo de 2017 até 2019. 

 

Um elemento chave do projeto são visitas locais inter-regionais organizadas em regiões 

parceiras, onde os parceiros partilham estratégias e experiências e fazem brainstorming 

com decisores políticos e partes interessadas sobre medidas de apoio ao emprego para a 

economia verde e azul. 

 
O presente boletim informativo abrange quatro workshops locais que foram conduzidos 

pelos parceiros do projeto para desenvolver os Planos de Ação. Os Planos de Ação são um 

dos principais resultados do projeto GROW RUP. 

 

Além disso, encontrará informações sobre o workshop final para a preparação dos Planos 

de Acção que tiveram lugar em La Laguna (Tenerife, Ilhas Canárias). Este workshop reuniu 

todos os membros do consórcio do projeto. 

 

Pode encontrar a newsletter traduzida para francês, português e espanhol em: 
https://www.interregeurope.eu/growrup/library/ 
 

Para mais informações sobre o Projeto GROW RUP: 

 
http://www.interregeurope.eu/growrup   
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Workshop Local Ilha da Réunion 

7 de março 2019 e apresentação do projeto na Ilha da Réunion (25 de 
março) 

 

A Région Réunion realizou o seu workshop local GROW RUP no dia 7 de março de 2019. 
O tema do workshop foi a economia azul: https://regionreunion.com/…/workshop-grow-rup-
avec-les-acte… O workshop GROW RUP do 7 de março, permitiu que os atores locais da 
economia azul e verde trabalhassem em propostas concretas para alcançar os objetivos de 
criar atividades, empregos e negócios no âmbito do projeto GROW RUP. Estas conclusões 
alimentaram o plano de acção GROUP RUP para a Região da Reunião. O plano de ação 
compartilhada será então apresentado aos atores locais antes da apresentação e validação 
pela Comissão Européia. 
 
Moreover the 25th of March the GROW RUP project and the outcomes of the regional 
workshop in La Réunion were presented during the Bleu Economy week: 
https://www.regionreunion.com/…/lancement-de-la-semaine-de-… 
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Workshop Local Ilhas Canarias  

12 de março 2019 em Gran Canaria 

e 13 de março 2019 em Tenerife 

 

O Servicio Canario de Empleo realizou dois workshops locais para informar sobre as boas 
práticas aprendidas durante a primeira fase do projeto e para informar o Plano de Ação 
Regional (https://www.interregeurope.eu/growrup/). Os Planos de Acção foram 
apresentados ao Secretariado e serão apresentados em breve à Comissão Europeia. 

Durante os dois workshops locais realizadas no 12 de março em Santa Cruz de Tenerife e 
no 13 em Las Palmas de Gran Canaria, o Servicio Canario de Empleo premiou as melhores 
práticas em criação de emprego nos campos da economia azul e verde identificados no 
GROW RUP.  
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Workshop local Madeira 

21 de março 2019 na Madeira 

 

O workshop “Que riqueza e que empregos podem ser gerados pelas (novas) profissões 
ligadas ao mar?” foi organizado pelo Instituto de Emprego da Madeira e teve lugar no dia 
21 de março. O evento envolveu cerca de 35 stakeholders relacionados com a economia 
azul. O evento foi o lançamento do IEM para construir seu Plano de Ação. Os planos de 
acção regionais foram apresentados ao Secretariado e serão apresentados em breve à 
Comissão Europeia. 

  

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 



 

Workshop local Açores 

21 de maio 2019 em São Miguel 

 

O workshop local foi realizado em Ponta Delgada. Ao workshop organizado pela Direcção 
Regional de Emprego e Qualificação Profissional participaram 38 pessoas de diferentes 
instituições e empresas regionais. Quanto aos outros parceiros, o workshop foi fundamental 
na elaboração do Plano de Ação agora apresentado à Secretaria.  

  

 

  

  

 

 

 

 

 

Workshop do projeto – Planos de Acção  

10-11 de junho 2019 em Tenerife (Ilhas Canarias) 



 

O consórcio GROW RUP, www.interregeurope.eu/growrup, realizou um workshop nos dias 10 e 
11 de junho em La Laguna (Tenerife, Espanha) para desenvolver as versões finais de seus 
Planos de Ações. Neste evento, os parceiros do projeto começaram a definir as versões finais 
de seus Planos de Ação e preparar a Fase 2 do projeto. 

Mais informação aqui: https://www.interregeurope.eu/…/…/2707/workshop-action-plan/ 

  

 

  

  

Próximos Eventos 
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O parceiro da Martinique realizará o seu Workshop Local. No 6º semestre do projeto, os 
Planos de Ação serão apresentados à Comissão Europeia. Uma vez validados, eles serão 
implementados durante a Fase 2 do projeto GROW RUP. 
  

 

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 
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