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Objetivo do Programa

Desenvolvimento sustentável e aumento da criação de valor

Total do Programa: 44,7 M€

Financiamento EEA: 38 M€

Cofinanciamento DGPM: 6,7 M€

Operador de Programa

Direção-Geral de Política do Mar (DGPM)  

Parceiros de Programa

✓ Innovation Norway (IN)
✓ Icelandic Centre for Research (RANNIS)
✓ Research Council of Norway (NFR) 
✓ Norwegian Centre for International 

Cooperation in Education (SIU) 



Programme area(s) 
Desenvolvimento 

de negócios, 
Inovação e PMEs

Investigação

Educação, Bolsas 
de estudo, 

Aprendizagem e 
Empreendedorism

o Jovem 

Desenvolvimento 
sustentável e 
aumento da 

criação de valor

“Crescimento Azul, Inovação e PMEs – Áreas Programáticas



Mais informação em:

http://eeagrants.org/

www.dgpm.mm.gov.pt/eea-grants-14-21



Fundo Azul: Oportunidades de Financiamento 
Lisboa, 07 de novembro de 2017

Fausto Brito e Abreu
DGPM



https://docs.wixstatic.com/ugd/eb00d2_9b434ee3e26b49d5a7d601b9c8d95711.pdf


Potenciar o desenvolvimento da economia do mar

•

•

•

•

•



Apoiar a investigação científica e tecnológica

•

•

•

•

•



Incentivar proteção e monitorização do meio marinho

•

•

•

•

•



Incrementar a segurança marítima

•

•



Edital nº 1 - Novos empreendedores do mar

Avisos abertos até 13 novembro 2017

Objetivo
 Tipologia de 

beneficiários
Tipo de Apoio

Dotação 

Disponível

Apoio Máximo 

por Projeto

Taxa de 

Comparticipação 

Máxima

Prioridades

 a) - e)

500.000 €

Prioridade f)

150.000 €

10 Mi lhões  € 90%

Estimular a emergência de uma nova geração de

empreendedores do mar (start-ups, PME e outras empresas)

criadora de oportunidades inovadoras de negócio, rentáveis

e sustentáveis para as seguintes prioridades estratégicas:

a) Biotecnologia Azul;

b) Energias Renováveis Oceânicas Digitais (Indústria 4.0);

c) Portos 4.0;

d) Robótica oceânica;

e) Economia do mar sustentável;

f) Educação, formação profissional e l iteracia para o oceano.

• Entidades 

privadas com ou 

sem fins 

lucrativos; 

• Instituições do 

ensino superior, 

institutos e 

unidades de I&D

Reembolsável



Edital nº 2 - Energias Renováveis Oceânicas -
liderar a investigação na energia das ondas

Avisos abertos até 13 novembro 2017

Objetivo
 Tipologia de 

beneficiários
Tipo de Apoio

Dotação 

Disponível

Apoio Máximo 

por Projeto

Taxa de 

Comparticipação 

Máxima

Financiar projetos de investigação científica e tecnológica

na área da energia das ondas, designadamente:

a) Exploração de novas linhas de investigação científica e

tecnológica aplicadas às prioridades das políticas públicas para

o mar;

b) Desenvolvimento tecnológico para a economia do mar;

c) Transferência de conhecimento na área das políticas públicas e

economia do mar;

d) Investigação aplicada, em parceria com a indústria;

e) Atualização nas áreas da investigação e do desenvolvimento

tecnológico para a economia do mar.

Não 

Reembolsável

• Instituições do 

ensino superior, seus 

institutos e unidades 

de I&D;

• Instituições privadas 

sem fins lucrativos;

• Laboratórios do 

Estado ou 

internacionais;

• Instituições privadas 

com fins lucrativos.

1 Milhão € 90%200.000 €



Novos Avisos em 2017

• Proteção e monitorização do meio marinho

• Segurança marítima

• Investigação em biotecnologia azul

Mais informações: www.dgpm.mm.gov.pt/fundo-azul-anuncios



Obrigado!


