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modo a desenvolver o tecido económico das regiões do
Espaço Atlântico.
O projeto KIMERAA participou no evento, liderando a
discussão no painel “Oportunidades diretas para as PME para
o desenvolvimento de projetos no AAP”. A apresentação do
KIMERAA intitulou-se "Criação de redes e de transferência de
conhecimento na Economia Marítima: Lições do projeto
KIMERAA para as PME e para o Plano de Ação do
Atlântico".
Fonte: Universidade do Algarve | CIEO

Foto: Parceria KIMERAA (da esquerda para a direita: Mercedes Bleda, Rachel
Sellin, Seamus McComarck, Elvira Uyarra, Sónia Pereira, Fátima Ramalho, Hugo
Pinto, Ana Rita Cruz, Estibaliz Hernandez e Cristina Ortega)

Após 5 anos, o projecto KIMERAA aproxima-se da sua fase de
encerramento. O alavancar e o conduzir de um projeto vai
muito além daquilo que é o desenvolvimento das atividades
realizadas. Acompanhámos este processo com a motivação de
quem quer concluir com sucesso os seus objetivos, de quem
quer ver a sua equipa vencer. Terminamos com o sentimento
de dever cumprido e com a vontade e esperança que o
trabalho do KIMERAA viva para além do término do projeto.
Com a esperança que, de uma forma ou de outra, o KIMERAA
tenha contribuído para a criação ou robustecimento das
condições para o desenvolvimento de redes eficazes que se
preocupem com o desenvolvimento social e económico do
Espaço Atlântico, que persigam a inovação e a transferência
de conhecimento, não só como conceitos académicos, mas
como valores basilares para a colaboração.
A equipa europeia do KIMERAA agradece a todos os
intervenientes, que uniram os seus esforços para que os
nossos objetivos fossem alcançados, e a todos os que têm
acompanhado, de forma direta ou indireta, este projeto. A
todas as “partes dispersas” que se “agregaram” em torno deste
projeto, o nosso Muito Obrigado!
Fonte: Universidade do Algarve | CIEO

KIMERAA Promove Discussão
sobre a Emergência de uma
“Capital Marítima Europeia”
Foto: Adriano Cadrecha e Hugo Pinto, por Bob Baxter

A Comissão Europeia promoveu em 2014, à semelhança dos
anos transatos, uma série de workshops Atlânticos, com o
objetivo de apoiar os stakeholders do Espaço Atlântico na
implementação do Plano de Ação Atlântico.
Ao longo do ano realizaram-se 3 workshops: o primeiro
decorreu em Bruxelas, em meados de Fevereiro e discutiu
temas relacionados com a possibilidade de aceder e mobilizar
fundos europeus, de modo a implementar o Plano de Ação; o
segundo teve lugar em Portugal, no Funchal, no passado mês
de Março, e esteve orientado para o crescimento e para a
cooperação; o terceiro realizou-se no final de Abril em
Espanha, Gijón, tendo como foco os transportes, a segurança
marítima e o desenvolvimento económico. O último workshop
desta série realizou-se nos dias 12 e 13 de Junho, em
Liverpool, centrando a discussão em torno das oportunidades
de financiamento, ao nível dos projetos, com especial enfoque
nas oportunidades para as pequenas e médias empresas, de

A parceria do projeto KIMERAA promoveu um workshop
regional, realizado em Bilbao, na Universidade de Mondragón.
O workshop realizou-se no dia 2 de Abril e contou com a
presença de diversos stakeholders regionais que pretendem
desenvolver uma “marca” chamada “Capital Marítima
Europeia”.
O workshop contou com diversas entidades participantes,
nomeadamente: Alvaro Díaz-Munio, Presidente da cadeia
hoteleira Destino Bilbao; Eduardo Araujo, Ttantaka, Onda
Vasca; Borja Saracho, Gerente da Bajoelagua Factory; Jon
Ruigomez, Diretor do Museu Marítimo de Bilbao; Iratxe Elso,
RRPP de Navegavela e delegada da ANAVRE Euskadi
(Associação de Navegadores de Vela Recreativa); Izaskun
Suberbiola, Presidente da Associação Empresarial de Turismo
Marítimo da Costa Basca Itsasaldia; Mikeldi Uribe, Sergofi,
Getxo; Marimar Sanchez e Oscar Valdecantos, técnicos do
Fórum Marítimo Basco; Sergio Alart, Director da SINAVAL
Feira da Indústria Naval de Bilbao BEC; Gabriel León, Gerente
da Federação Basca de Surf; Mercedes Rodríguez, diretora de
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Turismo Bilbao de Ayto; Kepa Olabarrieta, director do Bilbao
Convention Bureau de Ayto e Marivi Sarasa, técnica da
Promoção Económica de Bilbao Ekintza del Ayto. Para a
concetualização do novo projeto, o MIK utilizou a metodologia
"Design Thinking". Design Thinking é um método formal para a
resolução prática e criativa de problemas e/ou para a
discussão de assuntos com vista a acrescentar valor aos
resultados. Esta abordagem foi utilizada no workshop regional
do KIMERAA com o intuito de promover a dimensão inovadora
da discussão.
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Foto: Workshop regional KIMERAA no País Basco, Espanha

O KIMERAA e a rede ENKTAA foram apresentados como uma
possibilidade devido à possível capitalização dos resultados do
projeto para o desenvolvimento da ideia da emergência de
uma “Capital Marítima Europeia”.
Fonte: MIK - Mondragon Innovation & Knowledge

UAlg e MarAlgarve Reúnem
Atores Regionais e Debatem a
Cooperação na Economia do Mar
O KIMERAA, através do CIEO – Centro de Investigação sobre
Espaço e Organizações, e a MarAlgarve – Plataforma Mar do
Algarve, organizaram no passado dia 30 de abril, um workshop
subordinado ao tema “Promover a Cooperação para o
Crescimento Azul no Algarve”, realizado na Faculdade de
Economia da Universidade do Algarve.

surgem no contexto do novo período de programação
financeira da União Europeia, entre 2014-2020.
Reunindo cerca de cinquenta participantes, o workshop dividiuse em três sessões temáticas. Os trabalhos iniciaram-se com
uma apresentação do projeto KIMERAA, enfatizando a
importância da Economia do Mar, a relevância da Estratégia
Europeia de Crescimento Azul e resultados recentes de um
estudo sobre necessidades de conhecimento e de inovação na
Economia do Mar. De seguida, organizou-se uma mesa
redonda que contou com a presença de diversos stakeholders
regionais: a Universidade do Algarve e centros de investigação
relacionados com as temáticas do mar, empresas privadas do
setor como a Nécton S.A, a Sparos e a Companhia de
Pescarias do Algarve, e ainda a CCDR-Algarve, o IPMA, a
DRAP Algarve, a Marina de Albufeira, o município de Faro e a
Plataforma do Mar Algarve. O debate incidiu sobre as barreiras
à cooperação entre os atores da Economia do Mar no Algarve
e as medidas para colmatar essas barreiras. Os participantes
identificaram três principais blocos de barreiras à cooperação,
nomeadamente: 1) o hiato existente entre o tecido empresarial
e a Universidade e centros de investigação, naquilo que são os
desafios do mercado e o conhecimento científico produzido; 2)
a falta de massa crítica regional para implementar quase
qualquer tipo de iniciativa; e 3) a complexa legislação que rege
e constrange os assuntos marítimos. Como principais medidas
para ultrapassar estas barreiras, os atores regionais
identificaram a relevância de criação de agentes facilitadores
entre as necessidades empresariais e o potencial do
conhecimento científico existente, de descentralização das
políticas públicas de modo a incrementar a cooperação, de
captação de investimento externo estruturante para o Algarve,
e a definição clara de objetivos partilhados como fator
essencial para a consolidação de um cluster marítimo regional.
O workshop terminou com uma sessão sobre as oportunidades
no contexto do Horizonte 2020 e Ideias para o Crescimento
Azul no Algarve, pela UAIC – Unidade de Apoio à Investigação
Científica da UAlg.
O projeto KIMERAA é cofinanciado pelo Programa
Operacional Espaço Atlântico 2007-13 através do Fundo
Europeu de Desenvolvimento Regional. Reúne parceiros de
Portugal, Espanha, França, Reino Unido e Irlanda. Termina em
junho de 2014.
Fonte: Universidade do Algarve | CIEO

Foto: Workshop regional KIMERAA no Algarve, Portugal

O evento, que contou com o selo do Dia Europeu do Mar
conferido pela Comissão Europeia, teve como principal
objetivo discutir e detetar os constrangimentos à cooperação
entre os diferentes atores regionais na Economia do Mar, de
modo a estimular a geração de ideais e de projetos que
possam vir a aproveitar, eficazmente, as oportunidades que

KIMERAA Reúne Empresas,
Instituições e Comunidade
Científica em Huelva
Realizou-se no dia 14 de maio de 2014, na Faculdade de
Ciências Experimentais da Universidade de Huelva, o
workshop KIMERAA subordinado ao tema “Dia de

Transferência de Conhecimento no Âmbito do Mar”, um evento
que reuniu diferentes atores envolvidos na economia do mar
na região de Huelva.
A sessão de abertura iniciou-se pelas 9h30, conduzida pela
vice-reitora de Investigação, Pós-Graduação e Relações
Internacionais da Universidade de Huelva (UHU), que
juntamente com Miguel Àngel Delgado, Diretor da OTRI da
UHU, Hugo Pinto, responsável do projeto KIMERAA e José
Quintero, vice-diretor da Faculdade de Ciências Experimentais,
destacaram a importância do sector marítimo, na província de
Huelva, devido à sua localização e posição estratégica no
Atlântico, e à tradição existente relativamente às atividades
económicas marítimas. Miguel Àngel Delgado realizou uma
breve descrição do programa do evento, estruturado de forma
a fornecer uma visão genérica das oportunidades de
transferência que podem ocorrer em Huelva convidando para
tal, um painel de especialistas com perfil heterogéneo.
Enfatizou, ainda, a importância da união de esforços entre o
projeto KIMERAA, promovido através da OTRI, da
Universidade de Huelva, e o CEIMAR, devido às sinergias que
existem entre ambos. José Quintero, por sua vez, procurou
evidenciar o facto de que muitos dos projetos de investigação,
na Faculdade de Ciências Experimentais, são atribuídos ao
CEIMAR e, portanto, o tema marinho representa um dos
grandes vetores estratégicos no campo de estudos deste
centro.

Foto: Workshop regional KIMERAA em Huelva, Espanha

O workshop, que contou com a participação de cerca de 50
pessoas, de diversas instituições e empresas, procurou
funcionar como um elo entre a comunidade científica e a
empresarial, e onde a participação de organizações, empresas
e investigadores permitiu a partilha de conhecimentos em
investigação, empreendedorismo e inovação no domínio da
economia marítima. Instituições como a Capitania Marítima e o
Instituto de Investigação e Formação Agrária e Pesqueira
(IFAPA) mostraram o trabalho que realizam no sector do mar,
no contexto geográfico de uma cidade que tem condições
naturais muito favoráveis, devido ao facto de, entre outros, ter
mais 120km de costa. Além disso, investigadores e empresas
foram representados por organizações como la Unión
Salazonera Isleña, o Centro de Investigação “Geociencias
Aplicadas e Ingeniería Ambiental (GAIA)” e uma spin-off da
Universidade de Huelva “Phycogenetics SL".
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Um dos momentos principais do workshop, foi a apresentação
da Universidade do Algarve, chefe de fila do projeto KIMERAA,
representada por Hugo Pinto, que apresentou os resultados do
projeto, que se iniciou em 2010 e termina a junho de 2014.
Destaca-se também o trabalho do Campus de Excelência
Internacional do Mar (CEIMAR), apresentado como um mar de
oportunidades que marcou o antes e o depois na Andaluzia.
Uma região que apesar, de se encontrar rodeada por 1000 km
de litoral, grandes instalações portuárias, taxas elevadas de
indústria de reparação e construção naval, entre outros
fatores, não aproveitava nem valorizava estrategicamente os
seus recursos e as suas condições. Neste sentido, Javier
Pérez, Diretor Geral da Universidade e Empresa da
Universidade de Cádiz, mostrou o interesse da União Europeia
em desenvolver ações no âmbito da estratégia Horizonte 2020,
visando a criação de um crescimento inteligente, sustentável e
inclusivo dentro dos quais a investigação marinha e marítima
se encontra estabelecida como um desafio societal.
O evento foi organizado pela Oficina de Transferência de
Resultados de Investigação (OTRI), da Universidade de
Huelva em colaboração com o Campus de Excelência
Internacional do Mar (CEIMAR).
Fonte: Universidade de Huelva | OTRI

KIMERAA Promove Seminário
sobre os Recursos Azuis
O KIMERAA, através do parceiro WestBIC, promoveu um
seminário sobre Turismo Náutico, focado na capacidade de
valorizar e utilizar os recursos azuis. O seminário realizou-se
no passado dia 19 de Maio no Mulranny Park Hotel, Mulranny,
na Irlanda.
O programa do seminário encontrou-se dividido em quatro
apresentações principais e um momento final dedicado a um
workshop. As apresentações focaram-se nos temas do turismo
náutico e dos recursos azuis. As comunicações iniciaram-se
com a intervenção de Brian Quinn, do Fáilte Ireland, que
apresentou o tema dos recursos azuis no Atlântico. De
seguida, Anna Connor, do Desenvolvimento do Turismo, Mayo
co. Council, apresentou uma abordagem integrada para a
transição da estratégia verde para a estratégia azul. Ciarán
O´Murchú, do UISCE, focou a sua comunicação na indústria
do turismo náutico e, ainda antes do workshop, Humphrey
Murphy, Animador de Blueway do Irish Leisure Consultants
promoveu uma discussão sobre “Que caminho se deve seguir
para a Estratégia Azul?”. O workshop centrou-se nas
potencialidades de crescimento da indústria do turismo náutico
e na capacidade de identificar as infraestruturas necessárias
quando se inicia um negócio).
Fonte: Universidade do Algarve | CIEO

KIMERAA Dinamiza Sessão A2B
no Fórum do Mar

O KIMERAA dinamizou uma sessão A2B (Academia to
Business – Academia para as Empresas) no Fórum do Mar
(Exponor, Matosinhos), no espaço Plateia, no passado dia 28
de Maio. A Universidade do Porto representou o projeto
KIMERAA nesta sessão dedicada ao Mar que contou com a
presença de investigadores, empreendedores e empresas nas
áreas das infraestruturas, biotecnologia e veículos autónomos
que expuseram as suas competências, projetos, desafios e
dificuldades.
O programa desta sessão de A2B foi dividido de acordo com
as principais áreas temáticas em discussão: a biotecnologia,
veículos autónomos e portos e infraestruturas de defesa
costeira e energia das ondas. Na primeira sessão dedicada à
biotecnologia, os participantes tiveram a oportunidade de
assistir a comunicações em diversas áreas, nomeadamente os
problemas e as soluções de bio filmes marinhos, bio
remediação de contaminantes em zonas estuarinas e
costeiras, as novas águas residuais biológicas e o tratamento
com microalgas e também a apresentação do projeto
MARINNOVA – Serviços e produtos inovadores no campo das
ciências do mar e do ambiente. A segunda área temática
contou com apresentações sobre veículos aéreos não
tripulados nas operações marítimas e os sistemas
operacionais para operar remotamente veículos. Finalmente, a
última sessão teve como principal foco a apresentação de uma
nova abordagem para a conversão da energia das ondas, a
importância da inovação em megaprojetos e a apresentação
de projetos relevantes e dos seus resultados.
Todas as sessões terminaram com um momento dedicado ao
networking, transferência de conhecimento e disseminação de
boas práticas.
Fonte: Universidade do Porto | UPIN

KIMERAA Promove Workshop
sobre Redes e Transferência de
Conhecimento para as PME

Foto: Parceria KIMERAA (da esquerda para a direita: Mercedes Bleda, Ana Rita
Cruz, Hugo Pinto, Estibaliz Hernandez e Josune Prieto)

A parceria do KIMERAA reuniu no passado dia 11 de Junho,
em Manchester para mais um workshop regional do projeto. O
workshop “Criação de redes e transferência de conhecimento
para as PME” foi organizado pelo Instituto de Investigação em
Inovação de Manchester, Universidade de Manchester, e
decorreu na Manchester Business School.
O workshop focou-se na apresentação dos resultados mais
relevantes do projeto e no debate da difusão de tecnologia e
prestação de serviços de apoio à inovação e encontrou-se
dividido em três sessões principais. A primeira sessão,
conduzida por Mercedes Bleda, foi dedicada a uma
apresentação intitulada "Instituições para difusão tecnológica:
impactos e perspetivas" por Philip Shapira, da Universidade de
Manchester e outra dedicada à "Criação de redes e
transferência de conhecimento na economia marítima: lições
de projeto KIMERAA" realizada por Hugo Pinto da
Universidade de Coimbra. Hugo Pinto presidiu a segunda
sessão onde Elvira Uyarra (Universidade de Manchester)
apresentou uma comunicação sobre "Compreendendo os
condutores do crescimento de PME´s de recursos verdes" e
Chiara Marzocchi e Dimitri Gagliardi (Universidade de
Manchester) discutiram o tema "Visão geral das características
que afetam o desempenho das PME na EU28". A última
sessão foi dedicada ao projeto KIMERAA e aos seus principais
outputs, nomeadamente, as principais conclusões do estudo
sobre a utilização e prestação de serviços de suporte de
inovação no sector marítimo, o diretório do mar e o modelo de
negócios ENKTAA.
O evento terminou com um momento dedicado às linhas
conclusivas e à reflexão sobre os futuros passos para o
projeto.
Fonte: Universidade do Algarve | CIEO
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