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CleanAtlantic reconhecido pelo Parlamento Europeu

Este projeto contribui para reforçar as iniciativas da União Europeia para a proteção
e melhoria do estado ambiental dos mares. Saber mais

ATLAS.WH promove a Semana do
Património Mundial dos Sítios
Urbanos do Espaço Atlântico
Sob o lema “Gostava que estivesses aqui”
realizaram-se uma série de iniciativas de 25 a 31 de
março para celebrar o Centro Histórico do Porto, que
incluíram uma exposição, uma visita virtual, o
lançamento de um livro e um webinar. Saber mais

BLUE-GIFT 3ª convocatória para
testar e validar tecnologias de
Energia Renovável Marinha
Os responsáveis pelo desenvolvimento de
tecnologias podem candidatar-se até dia 23 de
abril para testar os seus dispositivos de ERM em
locais de teste no Espaço Atlântico. Saber mais

Consulta Pública sobre o Programa
Espaço Atlântico 2021-2027
Essa consulta encerrou no dia 29 de março com
quase 200 contributos. Recebemos vários
comentários e sugestões para desenhar um
programa melhor num futuro próximo. Agradecemos
a todos os que participaram neste processo. Mais
informações em breve!

Reunião do Comité de
Acompanhamento do Espaço
Atlântico sob a Presidência Irlandesa
em 2021
Os membros do Comité de Acompanhamento
reuniram-se no passado dia 22 de março para
debater a situação atual do programa e tomar
decisões sobre os próximos passos a adoptar para
assegurar a sua boa implementação.

Eventos futuros
14.04.2021
AHFES webinar "Perspectiva del consumidor y comprensión del mercado en el sector de
alimentos y bebidas saludables"
15.04.2021
ACCESS2SEA mesa redonda ¿Es posible un desarrollo económico a partir de la
conservación y gestión de los espacios naturales?
17.05.2021
MONITOOL Conferência Final
20-21.05.2021
Dia Marítimo Europeu, Den Helder | Virtual, Netherlands
31.05-13.06.2021
Semana Verde Europeia, Poluição Zero para um planeta e pessoas mais saudáveis
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