
 
 
Designação do projeto | PRR - BLUE DESIGN ALLIANCE 

Código do projeto |  

Objetivo | Impulso Jovens STEAM: Tem por objetivo promover e apoiar iniciativas orientadas  

exclusivamente para aumentar a graduação superior de jovens em áreas de ciências, 

tecnologias,        engenharias, artes e matemática (STEAM- Science, Technology, 

Engineering, Arts and Mathmetics). 

Impulso Adultos: Tem por objetivo apoiar a conversão e atualização de competências de 

adultos ativos através de formações de curta duração no ensino superior, de nível inicial e 

de pós-graduação, assim como a formação ao longo da vida. 

Região de intervenção |NORTE  

Entidade beneficiária Principal |ESAD - Escola Superior de Artes e Design 

Entidades parceiras | IPB - Instituto Politécnico de Bragança  

IPVC - Instituto Politécnico de Viana do Castelo 

ESA.UCP – Escola Superior de Biotecnologia da Universidade Católica 

Portuguesa 

Data de aprovação | 07-12-2021 

Data de início |04-04-2022  

Data de conclusão | 30-06-2026 

Custo total elegível |3 931 000,00 € 

Taxa de Comparticipação |100% 

 
 

OBJETIVO PRINCIPAL 
 
Esta Aliança, num quadro nacional claro, insere-se no contexto da estratégia global de 

desenvolvimento da Região Norte e da respetiva Estratégia Regional para a Especialização Inteligente 

- Norte 2030 (EREI), especialmente nas áreas temáticas da: Criatividade, Moda e Habitats e Recursos 

e Economia do Mar. Tem também como referência a Estratégia Nacional para o Mar 2021-2030 (ENM) 

com o objetivo de aumentar a educação, formação, cultura e alfabetização oceânica (OE8) através do 

reforço da formação e cooperação universitária, politécnica e profissional, nacional e internacional, 

que resultam em técnicos com diferentes perfis de especialização 



 

para as "profissões azuis". Considera também o Plano Nacional da Água (PNA) e a relevância do 

Cluster do Mar Português. 

 

OBJETIVOS 
 
Centrando-se no cluster da água e dos oceanos, a BDA pretende, mais especificamente, responder ao 

desafio da ONU e contribuindo para concretizar a década da utilização eficiente e sustentável da água 

e do mar, tarefa que envolve sensibilização, alfabetização, e mobilização em torno do tema do mar 

(ONU-Água 2030). Para o efeito, a instituição promotora do consórcio formalizou um protocolo de 

parceria com a UNITAR - o Instituto de Formação e Investigação das Nações Unidas em 2019. 

 

ATIVIDADES 
 
As atividades a desenvolver pela BDA no âmbito da Impulso Adulto são: 

(1) Cursos de pós-graduação; 

(2) Cursos de curta duração (incluindo micro-credenciais); 

(3) Workshops temáticos (a serem desenvolvidos no âmbito dos ciclos de conferências, incluindo os 

Water Design Views). 

 

No âmbito do programa Impulso Jovem serão implementadas as seguintes atividades: 

(i) Cursos Técnicos Superiores Profissionais (cTESP); 

(ii) Acções de sensibilização para escolas secundárias e escolas profissionais; 

(iii) Cursos de Verão 

 
 

RESULTADOS 

4 cursos de pós-graduação; 

50 programas de formação de curta duração; 

12 workshops; 

3 cTESP; 

12 cursos de verão; 



4 ações de sensibilização. 


