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#InterregTalks: líderes europeus falam da importância da cooperação,
especialmente em tempos de crise

Em tempos de crise a cooperação é mais importante do que nunca. Nesta
campanha conjunta dos programas Interreg, temos a oportunidade de ouvir líderes
europeus falarem sobre a sua experiência de cooperação além fronteiras e na
importância do Interreg para fortalecer as regiões e as cidades. Saber mais

Tripla Aliança de Hidrogéneo criada
para promover o uso de hidrogéneo
verde em toda a Europa
O projeto SEAFUEL faz parte desta aliança
constítuida por 3 projetos Interreg. Saiba mais no
webinar a realizar no próximo dia 18 de fevereiro.
Saber mais

AYCH publica o livro "Learning
Through Entrepreneurship: A
Creative Approach"
Este livro destaca o impacto do projeto nas
competências empreendedoras dos jovens
durante os últimos 4 anos. Saber mais

A dimensão marítima dos programas
2021-2027
O Interact organiza um webinar no dia 11 de
março para debater o futuro da cooperação
marítima Interreg, que contará com a
participação da AG do Espaço Atlântico. A rede
terá a oportunidade de dar mais um passo na
definição da estratégia, conteúdo e

implementação dos programas marítimos. Saber
mais

Eventos futuros
08.02.2021
AYCH apresentação online do livro "Learning Through Entrepreneurship: A Creative
Approach"
09.02.2021
Evento final do projeto REDAWN - apresentação dos resultado do projeto para reduzir a
dependência energética nas redes de água do Espaço Atlântico
18.02.2021
Aliança Tripla de Hidrogéneo webinar “How Can Renewables Sustain Resilient
Communities?”
24.02.2021
MONITOR & TIGER webinar "Modelling reliability for tidal turbines"
Convocatória para parceiros até 28.02.2021
Día Marítimo Europeu, 20-21 maio 2021
11.03.2021
A dimensão marítima dos programas 2021-2027, Interact
Convocatória para parceiros até 12.03.2021
EU Green Week, 31 maio-13 junho
22.03.2021
Reunião do Comité de Acompanhamento do programa Espaço Atlântico
24-25.03.2021
Projeto MOSES 5th International Symposium on the Oceans in National Income Accounts
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