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Evento anual Interreg Espaço Atlântico
SAVE THE DATE | 13.11.2019, Porto

A Autoridade de Gestão e o Ministerio de Hacienda y Función Pública de Espanha, na
qualidade de presidência do Programa em 2019, têm o prazer de convidar V. Exª para o
evento anual do Programa Espaço Atlântico.
As inscrições estão abertas - Mais informações em breve na página web

Workshop dos programas
Interreg na Semana Europeia
das Regiões e Cidades
|10.10.2019, Bruxelas
O projeto AYCH (Atlantic Youth Creative Hubs)
distinguido na Revista Panorama participa nesta
sessão para abordar a importância da
cooperação transnacional nas suas atividades
Saber mais

Apresentação da plataforma IT
atualizada | 25.09.2019, Porto
Esta sessão, organizada pela Autoridade de
Gestão e pela empresa NOVABASE, teve por
objetivo apresentar a plataforma informática
atualizada e as suas funcionalidades ao nível
dos relatórios de progresso e pedidos de
pagamento. Em breve serão realizadas sessões
de formação nos vários Estados-membros e no
Porto.

O projeto PROTOATLANTIC
lança uma plataforma online
para as partes interessadas do
setor marítimo
Entre outras funcionalidades, esta plataforma
fornece um espaço colaborativo para
comunicação e interação, assim como conteúdos
exclusivos de formação para start-ups do setor
marítimo e ligações relacionadas a
financiamentos. Saber mais

Eventos futuros
30.09/ 01.10.2019, Porto (PT)
Seminário Geotermia do projeto GEOATLANTIC
01.10.2019, Puerto de Santa María, Cádiz (ES)
Workshop e living lab do projeto INTEGRATE para demonstração de experiências da
aquacultura multitrófica integrada
01/03.10.2019, Angoulême (FR)
Comité de Acompanhamento do projeto Atlantic Youth Creative Hubs (AYCH)
07-10.10.2019, Bruxelas (BE)
Semana Europeia das Regiões e Cidades 2019
30.10.2019, Madrid (ES)
Seminário financeiro para beneficiários e controladores de primeiro nível de projetos do
Espaço Atlântico
11/13.11.2019, Porto (PT)
9ª edição do Business2Sea / Fórum do Oceano
12/13.11.2019, Porto (PT)
6ª Conferência Atlantic Stakeholder Platform
13.11.2019, Porto (PT)
Evento anual do programa Interreg Espaço Atlântico
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