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Inquérito para avaliação da comunicação do programa Espaço
Atlântico

Partilhe connosco a sua experiência e sugestões. A sua opinião é importante para
desenhar a futura estratégia de comunicação do programa - até 14.06.21 Aceda
aqui

TIDE usa tecnologias digitais para
unir atrações históricas e turismo
marítimo no Atlântico
Os parceiros estão a desenvolver pilotos com
tecnologias como a Realidade Virtual com enfoque
nas eras Napoleónica, Armada Espanhola, Guerras
Mundiais e Migrações Atlânticas, para melhorar o
sector do turismo nas regiões atlânticas. Saber mais

EERES4WATER na EU Green Week
2021
Como é que as estratégias de Inovação Aberta
podem colocar a Europa na vanguarda da solução do
nexo Água-Energia?
EERES4WATER aborda este tópico num webinar dia
2 de junho na #EUGreenWeek. Saber mais

MONITOR é destaque numa série
de vídeos regionais sobre a
importância da cooperação
marítima
No início de um novo período Interreg, o Interact
lança um roadshow onde aborda vários exemplos de
cooperação marítima Interreg em diferentes partes da
Europa. MONITOR partilha a sua experiência na
região Noroeste da Europa. Saber mais

Eventos futuros
02 Junho 2021
EERES4WATER webinar "Open Innovation as an opportunity for the energy-water nexus"
08 Junho 2021
Ministério do Mar sob a Presidência Portuguesa 2021, "A Blue Agenda in the Green Deal"
16 Junho 2021
AHFES webinar "Health and nutrition claims in the food & beberage industry"
23-24 Junho & 6-8-14 Julho 2021
CABFISHMAN eventos online: "Value and heritage of small-scale fisheries in the Northeast
Atlantic", Dia Marítimo Europeu (mais informações em breve)
31 Maio-13 Junho 2021
European Green Week, Poluição Zero, para um planeta e pessoas mais saudáveis
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