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Felicitamos os programas Interreg pela celebração do seu 30º
aniversário!

Em 2020 celebramos, mais do que nunca, as conquistas dos programas e projetos
Interreg, num momento em que se debate o futuro e prepara o próximo período de
programação. Saber mais

COVID-19: disposições relativas à implementação de projetos Espaço Atlântico

Prémios Regiostars 2020
Estão abertas as candidaturas para a 13ª edição dos
Regiostars. Incentivamos os projetos do Espaço
Atlântico a participar e apresentar as suas melhores
práticas em cinco tópicos específicos. As inscrições
estão abertas até ao dia 9 de maio. Saber mais.

Semana Europeia das Regiões
e Cidades
Este grande evento de 4 dias é uma oportunidade
para exibir os projetos Interreg. Pode fazer parte
deste evento e propor até ao dia 17 de abril, a
organização de um workshop, de uma exposição ou
fazer uma apresentação. Saber mais.

Vídeos dos projetos do Espaço
Atlântico
Foi criado um novo canal Youtube para reunir os
vídeos realizados pelos nossos projetos para
demonstrar as suas atividades e resultados. Envienos o seu vídeo para juntar a esta coleção!

Eventos futuros
02-22.04.2020
Projeto DURABLE organiza 3 webinários: "Introdução à tecnologia robótica e aeronáutica
para organização e gestão de energia eólica e solar"
14-16.04.2020
FICIS - Forum Internacional das Comunidades Inteligentes e Sustentáveis
Online via Facebook @ficisportugal
16.04.2020 (9:30-11:00 hora de Lisboa)
Sessão Interreg Espaço Atlântico no FICIS: "Smart tourism, cultural and natural assets:
Interreg Atlantic Area as a tool of the EU cohesion policy"
Online via Facebook @ficisportugal
Até 30.04.2020
Call for abstracts
Conferência do projeto ENHANCEMICROALGAE: "Enhancing microalgae potential: From
microalgal strains to products" - 17-18.06.2020, Manchester (RU)
14-15.05.2020, Cork (IE) - Evento adiado, nova data a confirmar
Día Marítimo Europeu
Até 18.06.2020
Prémios Projeto Atlântico - Apresentação de candidaturas
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