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e crescimento das regiões ultraperiféricas 

Quarta newsletter do Projeto GROW RUP 

O GROW RUP apoia a criação e o crescimento de empresas inovadoras com base na 
economia verde e azul, de forma a reduzir o desemprego de longa duração nas regiões 
ultraperiféricas da EU, nomeadamente nas Ilhas Canárias, Ilha de Reunião, Região 
Autónoma dos Açores, Região Autónoma da Madeira e Martinica. O processo de 
aprendisagem do GROW RUP é levado a cabo de 2017 até 2019. 

Um elemento chave do projeto são visitas inter-regionais organizadas nas e pelas regiões 
parceiras, onde há uma partilha de estratégias e experiências, brainstormings com 
decisores políticos locais, stakeholders e elementos da sociedade civil sobre medidas de 
apoio ao emprego no âmbito da economia verde e azul. 

A quinta visita inter-regionao ocorreu na Ilha da Martinica em 9-11 de Novembro de 2018. 
Os principais resultados são apresentados abaixo. 

O projeto GROW RUP foi também apresentado nas Jornadas de Emprego e Impacto 
Social organizadas pelo Cabildo de Gran Canaria a 18 de fevereiro de 2019. 

Além disso, encontrará informações adicionais sobre os workshops locais que estão 
ocorrendo nos meses de março e abril de 2019. 

Para mais informações sobre o Projeto GROW RUP: 

http://www.interregeurope.eu/growrup 

GROW RUP Quinta Visita Inter-Regional 
9-11 Octobre 2018 na Martinica

A Quinta visita inter-regional teve lugar na Ilha de Martinica (França) de 9 a 11 de 
outubro de 2018 e foi organizada pela Collectivité Territoriale de Martinique (CTM). 

A reunião foi estruturada como um evento de três dias. O primeiro dia - 9 de outubro de 

2018 - foi dedicado à um workshop que foi realizada no Musée du Père Pinchon em Fort-

de-France. O segundo dia - 10 de outubro de 2018 - foi dedicado a uma viagem de campo 

às zonas central e norte da ilha: visita ao centro de Valorização Orgânica (CVO) gerido 

pelo Syndicat Martiniquais de Traitement et de Valorisation des Déchets, visita a uma 

fazenda de agriuricultura Griyav La que produze frutas, vegetais e gado orgânicos e visita 

a destilaria St. James para entender seu uso sustentável de resíduos orgânicos.  

http://www.interregeurope.eu/growrup
https://gobiernodecanarias.us15.list-manage.com/track/click?u=4a8aacef5a12cac4c0dd930e7&id=940e41f5da&e=d788d73842
https://gobiernodecanarias.us15.list-manage.com/track/click?u=4a8aacef5a12cac4c0dd930e7&id=a99ec059a9&e=d788d73842


No final do dia, a reunião do SG foi celebrada nas instalações da CTM. O terceiro dia - 11 

de outubro de 2018 - foi dedicado ao workshop sobre economia azul e uma viagem de 

campo para conhecer em primeira mão os casos regionais de sucesso na economia azul: 

a Marine du Marin e a atividade náutica tradicional Yoles. 

Boas Práticas Identificadas na Quinta Visita 

Durante o seminário, aberto às partes interessadas locais, os parceiros do projeto 

apresentaram vários projetos ligados à economia verde e azul e alguns testemunhos de 

empresários que trabalham nestes domínios: 

• Universidade das Antillas

• Jardin Partagé de Trenelle-Citron

• E-SIMS

• Systeko

• Eco-Park Lafayette

• CODERUM

• Elittoral

• Association Martinique Course au Large

• Direção Regional das Pescas

• Federation Reunionaise du Tourisme

• Factor Energia

Para mais informações sobre estas boas práticas, consulte o nosso site! 



Presentação do projeto GROW RUP  
18 de Fevereiro 2019 em Gran Canaria 

O projecto GROW RUP foi apresentado por Maite Covisa Rubia nas Jornadas de Emprego 

e Impacto Social organizadas pelo Cabildo de Gran Canaria. O evento foi realizado em Las 

Palmas de Gran Canaria, a 18 de fevereiro. A apresentação foi feita para cerca de 100 

profissionais de provedores de serviços de emprego e treinamento públicos e privados e 

incentivou os participantes a participar das próximas oficinas do GROW RUP nas Ilhas 

Canárias, sobre boas práticas no campo da economia verde e azul.  

Próximos Eventos 

Em março e abril de 2019 estão ocorrendo os workshops locais para informar os Planos 
de Ação. 

Os parceiros do projecto vão realizar workshops locais onde partilharão as boas práticas 

descobertas durante a primeira fase do projecto durante as visitas ao site 



(https://www.interregeurope.eu/growrup/events/) e no Análise inter-regional conjunta 

(https://www.interregeurope.eu/…/tx_tevprojects/library/file…). 

Esses workshops ajudarão os parceiros do projeto a definir seus planos de ação regionais 

na segunda fase do projeto. 

O Conselho Regional de Reunião está tendo seu workshop no MOCA 7 de março. O 

Servicio Canario de Empleo está a organizar dois workshops, o primeiro em Santa Cruz 

de Tenerife a 12 de março e o segundo em Las Palmas de Gran Canaria a 13 de março. 

O Instituto de Emprego da Madeira realiza o seu evento a 21 de março. A Collectivité 

Territoriale de Martinique e o Departamento Regional do Emprego e Formação Profissional 

nos Açores organizarão os seus workshops em meados de março e na primeira semana 

de abril, respectivamente. 

Fique a par das nossas novidades! 

O nosso site: 

http://www.interregeurope.eu/growrup/news/ 

Facebook https://www.facebook.com/GROWRUP.project/ e Twitter 

https://twitter.com/growrup_project 

This Newsletter reflects the author's views; the Interreg Europe programme authorities are not 

liable for any use that may be made of the information contained therein. 

GROW RUP project manages the information of its contacts following the General Data 

Protection Regulation (May 2018) and will use it only to contact with information on news 

related to the project themes and for the project's newsletter. 

If you decide to unsubscribe this newsletter please write to: growrup@gmail.com 


