
Através do Acordo sobre o Espaço Económico
Europeu (EEE), a Islândia, o Liechtenstein e a
Noruega são parceiros no mercado interno com
os Estados-Membros da União Europeia. Como
forma de promover um contínuo e equilibrado
reforço das relações económicas e comerciais,
as partes do Acordo do EEE estabeleceram um
Mecanismo Financeiro plurianual, conhecido
como EEA Grants.
Os EEA Grants têm como objetivos reduzir as
disparidades sociais e económicas na Europa e
reforçar as relações bilaterais entre estes três
países e os países beneficiários. Para o período
2014-2021, foi acordada uma contribuição total
de 2,8 mil milhões de euros para 15 países
beneficiários. Portugal beneficiará de uma verba
de 102,7 milhões de euros.
Saiba mais em eeagrants.gov.pt

Promover a criatividade e o espírito de iniciativa dos
alunos.
Desenvolver competências de Literacia Oceânica.
Gerar uma nova perceção sobre as oportunidades
profissionais que o Oceano oferece.
Incentivar comportamentos que permitam responder aos
desafios de sustentabilidade do Oceano.
Promover a utilização sustentável dos recursos
oceânicos.

O B J E T I V O S :O Projeto O Oceano do [meu] 
futuro é um programa piloto de 
formação e sensibilização para 
os diferentes setores da 
economia azul, num contexto de 
sustentabilidade, transmitindo 
aos alunos do 12º ano uma 
visão das (suas) futuras 
Carreiras Azuis. 
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Sessões temáticas sobre os diferentes setores da
economia azul, destinada aos estudantes e docentes.
Visitas de estudo a instituições dos diferentes setores da
economia azul.
Processo de Empreendedorismo.
Conceção de ideias/projetos de Empreendedorismo pelos
estudantes.
Organização de sessões de mentoria para os docentes,
de forma a acompanharem o desenvolvimento das
ideias/projetos dos estudantes.
Ocean Hackathon, evento final durante o qual os alunos
apresentam os seus projetos a um painel de avaliadores
que distinguirá o melhor.
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