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PROJECTO iBLUE  

Investing in sustainable blue growth and competitiveness through 3-Pillar Business Model 

(Investir no Crescimento e Sustentabilidade da Economia Azul, através do Modelo de Negócio 

dos Três Pilares) 

A Conferência Final do iBLUE irá realizar-se em Marselha, França, no próximo dia de 18 de Dezembro, encerrando um 

processo de trabalho colaborativo realizado ao longo de três anos pelos parceiros do projecto, em nove países da 

bacia Mediterrânica – Itália (Coordenador), Albânia, Chipre, Croácia, Eslovénia, Espanha, França, Grécia e Portugal. 

A RCDI (www.rcdi.pt) é o parceiro português do iBLUE, que, sendo co-financiado pelo Programa INTERREG MED, 

envolveu participantes das três regiões nacionais que integram a bacia Mediterrânica – Algarve, Alentejo e Lisboa.  

Com enfoque na náutica de recreio, o projecto permitiu aprofundar o conhecimento sobre este sub-sector, 

traduzindo-se no desenvolvimento de metodologias, na criação de instrumentos de apoio e em resultados que 

interessam a toda a fileira do mar, que serão apresentados e analisados na Conferência Final, nomeadamente: 

 Boas práticas de PMEs, em termos de inovação e de sustentabilidade, através do estudo de casos, nos nove 

países envolvidos; 

 Modelo de Negócio dos 3 Pilares (3-PBM), integrando os 3 pilares da sustentabilidade (económica, ambiental 

e social) e Sistema de Indicadores de Sustentabilidade – ambos testados através de 12 acções-piloto; 

 Materiais para formação e realização de 18 acções de formação, visando a difusão da metodologia 3-PBM; 

 Rede Transnacional iBLUE, integrando empresas e outros stakeholders, oferecendo aos seus membros 

possibilidades alargadas de contacto e de interacção e permitindo gerar oportunidades de negócio e a 

partilha de boas práticas e de experiências; 

 Protocolos visando a transferibilidade dos resultados obtidos. 

Grândola, 29/11/2019 

 

 

Acção de Formação 3-PBM, em Lisboa 
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