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CATÁLOGO DE COMPETÊNCIAS E SERVIÇOS 





1. Identificação de Clusters  Marítimos: Atores de Inovação e Instituições no Espaço Atlântico

Esta atividade baseia-se num estudo comparativo entre as regiões participantes no projeto. A parceria identificou os 
principais componentes dos sistemas que constituem os clusters marítimos em cada região e procedeu à 
compilação de boas práticas ao nível de iniciativas e projetos europeus no âmbito deste tema. Deste estudo resultou 
ainda uma discussão de dimensão crítica acerca da atual situação das atividades marítimas, com enfoque na 
relevância económica e no potencial de crescimento de áreas específicas dos clusters marítimos, num cenário de 
turbulência económica.

2. Desenvolvimento de um Catálogo de Competências e Serviços 
entre as Ciências Marinhas e Clusters Marítimos no Espaço Europeu

No que toca aos clusters marítimos, o paradoxo da inovação na União Europeia – problema relacionado com a 
incapacidade da Europa em transferir os resultados da investigação de excelência para o mercado sob a forma de 
bens e serviços de grande valor, é particularmente visível.  
No âmbito desta atividade, foi desenvolvida uma ferramenta de informação online que permite aceder a vários tipos 
de informação sobre os diversos atores de inovação envolvidos nas atividades marítimas. O objetivo foi criar um 
diretório para estimular uma maior e mais eficaz interligação não só entre os atores e instituições de inovação no 
Espaço Atlântico, como também dos seus interesses.

3. Criação da Rede Europeia de Transferência de Conhecimento no Espaço Atlântico (ENKTAA)

A consolidação das relações entre os diversos atores envolvidos nas atividades marítimas no Espaço Atlântico é 
fundamental para a partilha e transferência de conhecimento. Assim, estimular a cooperação entre atores torna-se 
imperativo para potenciar o contributo dos clusters marítimos para o desenvolvimento social, ambiental e 
económico. A rede ENKTAA estabelece uma plataforma de aprendizagem mútua para o Espaço Atlântico. Entre 
outras atividades de cooperação contam-se os programas de intercâmbio de curta duração, benchmarking de 
práticas relativas à proteção e valorização dos direitos de propriedade industrial e criação de start-ups.

O projeto KIMERAA – Transferência de Conhecimento para melhorar a Economia Marinha em 
Regiões do Espaço Atlântico – procura desenvolver nichos de excelência através da criação de 
pontes e ligações entre os fornecedores de conhecimento científico e empresas envolvidos nos 
clusters marítimos.

Neste contexto, o principal objetivo do projeto KIMERAA é contribuir para o progresso das 
economias regionais do Espaço Atlântico por via da consolidação dos clusters marítimos, tornando-
os mais dinâmicos. A criação e consolidação de redes científicas e tecnológicas são cruciais para 
potenciar as capacidades de inovação das empresas de sectores económicos relacionados com, ou 
dependentes dos recursos marinhos. As regiões do Espaço Atlântico capazes de concretizar o 
potencial das atividades marítimas e recursos marinhos estarão provavelmente numa posição mais 
favorável à estruturação de um desenvolvimento territorial mais coeso, sustentável e equilibrado.

OBJETIVOS DO PROJETO KIMERAA

OBJETIVOS KIMERAA OPERACIONALIZADOS ATRAVÉS DE TRÊS ATIVIDADES:



A ferramenta encontra-se 
disponível em  
www.kimeraa.eu

O Catálogo de Competências e Serviços apresenta-se como uma ferramenta de informação que 
contém informação georreferenciada relativa a empresas, centros de investigação e outros atores 
relevantes na área das ciências marinhas e dos clusters marítimos no Espaço Atlântico. O diretório 
enfoca as atividades económicas, em particular as áreas relacionadas com os clusters marítimos, 
apoiando desde logo as empresas que procurem estabelecer colaborações com outras entidades. 

CATÁLOGO DE 
COMPETÊNCIAS E SERVIÇOS

www.kimeraa.eu

VANTAGENS

A ferramenta de informação encontra-se online, podendo ser usada por qualquer entidade 
que integre um cluster marítimo e que deseje:

1. Introduzir os dados da sua entidade por forma a disseminar as suas competências e conhecimento 
por outros atores envolvidos nos clusters marítimos;

2. Aceder a vários tipos de informação relacionada com as entidades envolvidas nos clusters marítimos; 

3. Identificar potenciais parceiros nos clusters marítimos a nível regional;

4. Compreender a densidade de entidades envolvidas em atividades económicas específicas;

5. Manter-se informado dos desenvolvimentos relacionados com as atividades 
da rede ENKTAA - Rede Europeia de Transferência de Conhecimento no Espaço Atlântico.



www.kimeraa.eu/mapa

www.kimeraa.eu/mapa

É possível pesquisar entidades 
utilizando vários filtros: Tipo de 
Estrutura (“Type of Structure”), 
Sector Marítimo (“Maritime 
Sector”), Sub-sector Marítimo 
(“Maritime Subsector”), País 
(“Country”) e Região (“Region”).

TORNAR-SE MEMBRO:
Se deseja incluir a sua entidade 
neste diretório, deve preencher 
todas as secções deste 
formulário. 

A informação sobre as 
competências e serviços que a 
sua entidade oferece é de 
particular importância.  

www.kimeraa.eu/mapa

Para cada entidade é possível obter 
informação sobre: Nome (“Name”), 
Tipo de estrutura (“Type of 
Structure”), Sector Maritimo 
(“Maritime Sector”), Serviços e 
Competências (“Services and 
Competencies”) e Contactos 
(“Contact Details”).

Pedidos de alteração ou atualização da informação constante no diretório devem ser solicitados 
através do e-mail info@kimeraa.eu.



PARCERIA

CRIA - Centro Regional para a Inovação do Algarve
Divisão de Empreendedorismo e Transferência de Tecnologia
Universidade do Algarve
(Parceiro Líder  – Algarve, Portugal)

UPIN – Universidade do Porto Inovação, Universidade do Porto
 (Norte, Portugal)

CASS – Centro de Estudos Avançados, Universidade de Cardiff
(País de Gales, Reino Unido)

MIK - Mondragon Inovação e Conhecimento 
(País Basco, Espanha)

OTRI - Oficina de Transferência de Resultados de Investigação, Universidade de Huelva
 (Andaluzia, Espanha)

WESTBIC – Centro Europeu de Inovação e Negócios 
(Border, Midland and Western, Irlanda)

www.ualg.pt | www.cria.pt

http://upin.up.pt

www.cardiff.ac.uk | www.cardiff.ac.uk/cass

www.mik.es

www.uhu.es | www.uhu.es/otri

www.westbic.ie

Mais informações em: www.kimeraa.eu 
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CRIA - Centro Regional para a Inovação do Algarve
Divisão de Empreendedorismo e Transferência de Tecnologia
Universidade do Algarve, Campus de Gambelas, Pavilhão A5, 8005-139 Faro, PORTUGAL
Tel: +351 289 800 097  Fax: +351 289 800 098  E-mail: cria@ualg.pt   Web: www.cria.pt
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