
Custo Total
Custo Total 

Elegível 
EEA Grant

PT02_Aviso6_0002

Sophia, 
Conhecimento 
para a Gestão do 
Ambiente Marinho

DGRM - Direção 
Geral de Recursos 
Naturais, 
Segurança e 
Serviços Marítimos

Faculdade de Ciências da 
Universidade de Lisboa (FCUL)
 Escola Superior de Comunicação 
Social/Instituto Politécnico de 
Lisboa (ESCS/IPL)

276.818 € 276.818 € 235.295 €

A DGRM, entidade responsável pela implementação da DQEM, identificou várias áreas que exigem a consolidação de 
saberes e o aumento de massa crítica de técnicos qualificados para a boa execução dos Programas de Monitorização e de 
Medidas. Este Projeto responde a algumas dessas necessidades, contribuindo para a formação profissional e a 
qualificação académica em 3 áreas temáticas:
- Ecologia do mar profundo;
- Dinâmica das teias tróficas;
- SIG e imagens de satélite relativas ao mar.
O projeto desenvolve-se em parceria com a FCUL (eixo científico e didático) e com a ESCS do IPL (eixo produção de 
conteúdos e portal web).
O projeto está estruturado em 3 eixos:
1 – Workshop internacional sobre ecologia de mar profundo.
2 – 7 módulos temáticos de formação:
i) Direito internacional do mar e mecanismos de aplicação às Diretivas da UE
ii) Ecossistemas da Plataforma Continental
iii) Ecossistemas de Mar Profundo
iv) Detecção Remota: Cor e Temperatura
v) Detecção Remota: Radar
vi) SIG: Análise especial
vii) SIG: Análise de dados satelite
3 – 7 guias técnicos de apoio aos módulos de formação
Pretende-se que este projeto seja feito duas vezes por cada ciclo da DQEM, atualizando conhecimentos e venha a ser 
inscrito no Programa de Medidas.
Reforço das relações bilaterais
Serão desenvolvidas parcerias já existentes com a Noruega e criadas novas com estados costeiros.

3,580 1º Selecionado 15-12-2014

PT02_Aviso6_0003

Aprender a 
conhecer o 
ambiente marinho 
de Portugal - 
BioMar PT

Instituto 
Português do Mar 
e da Atmosfera, 
I.P. (IPMA)

 CIIMAR - Centro Interdisciplinar 
de Investigação Marinha e 
Ambiental

Estrutura de Missão para a 
Extensão da Plataforma 
Continental (EMEPC)

285.275 € 269.906 € 229.421 €

A implementação da DQEM implica que os estados membros da CE atinjam um bom estado ambiental das suas águas 
marinhas. É indubitável que uma boa avaliação do estado de qualidade ambiental do meio marinho passe pela 
monitorização multidisciplinar otimizada efetuada por recursos humanos qualificados. O projeto compreende ações de 
formação e educação que contribuem para a geração de recursos humanos qualificados em áreas científicas e 
tecnológicas prioritárias para a gestão sustentável das águas marinhas e a manutenção do seu bom estado ambiental. As 
atividades de formação serão dirigidas a técnicos superiores, licenciados e bacharéis, dos setores público e privado, em 
áreas prioritárias que contribuam para a execução da DQEM, nomeadamente: planeamento e realização de amostragens 
biológicas, técnicas laboratoriais, taxonomia, armazenamento de dados, classificação e mapeamento de habitats. Nos 
cursos, com componentes teóricas e práticas, serão elaborados guias técnicos de apoio à DQEM. Os guias serão 
disponibilizados ao público em versão digital num sítio eletrónico criado para o projeto.
Resultados Esperados: Qualificação de recursos humanos em áreas prioritárias que contribuam para a implementação da 
DQEM em Portugal, através do número de especialistas que frequentaram e completaram os cursos propostos (20 cursos 
para 450 formandos) e do número de coleções de guias técnicos de apoio à DQEM (20). A formação de quadros 
especializados nas áreas propostas contribuirá para melhorar o conhecimento dos ecossistemas marinhos em Portugal 
continental, constituindo uma mais valia para a implementação da DQEM, em particular na avaliação do BEA.

3,318 2º Selecionado 15-01-2014

PT02_Aviso6_0001

aMARoMAR - 
Conscenciaização, 
Conhecimento e 
Ação

TECNIN - 
TRAINING, S.A.

276.075 € 276.075 € 234.664 €

Contribuir para qualificar recursos humanos através de ações em áreas científicas e tecnológicas à gestão sustentável das 
águas marinhas. Pretende-se levar a cabo a sensibilização do público para a importância de um Bom Estado Ambiental 
das águas marinhas e costeiras, sendo que a participação da população nestas questões é de extrema relevância. Com a 
realização deste projeto será possivel uma maior conscencialização do público em geral, conduzindo à adoção de 
comportamentos informados e dotados de um nível mais elevado de atenção/cuidado. Este projeto conta com a parceria 
de municípios costeiros, como Odemira e Barreiro e uma ONG do Arquipélago dos Açores, Azórica - Associação de Defesa 
do Ambiente. Estas parcerias permitirão alcançar não só os pescadores e técnicos municipais e da ONG, como a 
população a um nível geral.

2,010 Não selecionada

562.093 € 546.724 € 464.716 €
276.075 € 276.075 € 234.664 €
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