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Revista Panorama destaca o valor dos programas
transnacionais Interreg
Projeto AYCH apoiado pelo Interreg Atlantic Area distinguido na categoria
empreendedorismo

A última edição da revista Panorama publica o artigo Interreg: o Espírito Europeu
em ação, demonstrando o valor acrescentado dos programas de cooperação
transnacional e os seus benefícios para os cidadãos Europeus. O artigo elaborado
em conjunto pelos programas Interreg, apresenta projetos que enfrentam desafios e
necessidades comuns “que não são apenas problemas nacionais”, demonstrando
que a “cooperação além das fronteiras nacionais e em áreas europeias mais
alargadas é vital para proteger quer a natureza, quer os habitantes”. Ler mais

Semana Europeia das Cidades e Regiões - Interreg IdeaLab
O futuro da cooperação transnacional: que impacto numa Europa em mudança?

10.10.2019, Bruxelas - Clique aqui para se inscrever

Espaço Atlântico investe 12.6
milhões de euros em projetos
de eficiência energética
Seis projetos do Espaço Atlântico operam a nível
transnacional, partilhando conhecimento, boas
práticas e ações comuns para melhorar a
eficiência dos recursos até 2020, um dos
objetivos da política ambiental da UE Ler mais

ATLAS.WH publica estudo
temático sobre cidades
património mundial do
Espaço Atlântico
O estudo temático aborda os desafios críticos de
quatro cidades históricas. A análise identifica as
melhores práticas e recomendações para lidar
com os principais desafios comuns indicados
num estudo prévio de diagnóstico Ler mais

Eventos futuros
12.09.2019, Swansea University (RU)
Projeto EnhanceMicroAlgae | Workshop de formação “Microalgae culture and downstream
processing at pilot scale”
21.09.2019, por toda a Europa
Dia da Cooperação Europeia 2019
07-10.10.2019, Bruxelas (BE)
Semana Europeia das Regiões e Cidades 2019
11-13.11.2019, Porto (PT)
9ª edição Business2Sea/Fórum do Oceano
11.2019 (data a confirmar), Porto (PT)
6th Atlantic Stakeholder Platform Conference
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