
OBJETIVOS 

CONSÓRCIO

España - Portugal
Fondo Europeo de Desarrollo Regional
Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional

UNIÓN EUROPEA
UNIÃO EUROPEIA

LABORATÓRIO TRANSFRONTEIRIÇO 
DE BIOTECNOLOGIA MARINHA
BLUEBIOLAB visa melhorar a investigação, o desenvolvimento                                    
e inovação em biotecnologia marinha através da criação                                              
de um laboratório transfronteiriço no norte de Portugal e na Galiza.

Consolidação da biotecnologia 
como ferramenta chave para 
valorização dos recursos marinhos.

1

Criação de redes de conhecimento
e trabalho conjunto com personalidades 
do sistema científico.

4

Partilha de infraestruturas 
existentes integradas 
no Laboratório.

2

Apoiar o talento e promover 
a mobilidade e treino 
de investigadores.

3

Internacionalização e integração 
de infraestruturas científicas 
em redes internacionais.

5

Universidade de Vigo - Campus do Mar (UdV-CdM)
Universidade da Corunha - Centro de Investigação Científica Avançada (UdC-CICA)
Universidade de Santiago - Instituto de Aquicultura (USC)
Instituto de Investigação Marinha - Conselho Superior de Investigação 
Científica (IIM-CSIC)
Centro Interdisciplinar de Marinha e Investigação Ambiental (CIIMAR)
Universidade do Minho - 3Bs (UM-3Bs)
Instituto Espanhol de Oceanografia - Centro Oceanográfico de Vigo (IEO) 



ATIVIDADES 

RESULTADOS
O projeto BLUEBIOLAB, com um orçamento total de 1.122.152,79 €, 
irá se centrar em alcançar os seguintes resultados:

A1 Criação do Laboratório Transfronteiriço de Biotecnologia Marinha - UdV-CdM

A3 Promoção da investigação colaborativa - IIM-CSIC

A5 Gestão e coordenação - UdV-C

A4 Internacionalização da investigação - UM-3Bs

A6 Comunicação - CIIMAR

A2 Incorporação de talento e formação – USC

Consolidação da cooperação científica no campo
da biotecnologia marinha entre o Norte de Portugal 
e da Galiza.

Fortalecimento e internacionalização de capacidades 
de investigação e inovação do território.

Atrair novos investigadores, apoiar a mobilidade 
transfronteiriça e formação de investigadores.

Desenvolvimento de 3 projetos de investigação 
propostas interdisciplinares e 6 de colaboração 
entre os centros de investigação do território.

Projeto cofinanciado pelo Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional, FEDER, no âmbito do programa Interreg V-A Espanha - Portugal (POCTEP) 2014-2020

campusmar@uvigo.es | www.bluebiolab.eu


