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4ª edição dos Prémios Projeto Atlântico

Os Prémios Projeto Atlântico reconhecem, através de várias categorias, os melhores projetos
alinhados com as prioridades da Estratégia Atlântica.
Os projetos Espaço Atlântico com dimensão marítima estão convidados a candidatar-se! Saber
mais

Como é que o programa Espaço
Atlântico lida com as restrições
derivadas da Covid-19?
Num momento em que a Europa enfrenta uma crise
de saúde pública, a cooperação assume uma
dimensão ainda mais significativa. É a alavanca que
nos ajudará a encontrar um "novo" modo de vida
normal Ler mais

ADSA selecionado para a
próxima fase do Interreg 30
Project Slam
O concurso Project Slam 2020, organizado pelo
Interact e pela DG Regio, visa dar a conhecer os
resultados dos projetos através de técnicas de
storytelling. ADSA (startups digitais) foi selecionado
entre 150 histórias de projetos. Saber mais

Três projetos Espaço Atlântico
candidatos aos Prémios
Regiostars 2020
Este prestigiado prémio visa apresentar os melhores
projetos de cooperação financiados pela UE. Os
projetos Espaço Atlântico INTEGRATE (aquaculture
integrada), CLEANATLANTIC (lixo marinho) e AYCH
(capacitação de jovens) são candidatos a este
prémio. Saber mais.

Próximos eventos
04-10.06.2020 evento online
Blue Growth webinar & matchmaking - The opportunities of a sustainable ocean
economy
08.06.2020 evento online
Projeto FANBEST - Roundtables for Women innovating in the Blue Sector and Hackathon
to propel new solutions for Blue Growth
08.06.2020
Dia Mundial dos Oceanos
18.06.2020 evento online
Projeto INTEGRATE evento final - Definitions of Integrated Multi-Trophic Aquaculture:
towards a policy concept of IMTA in the Atlantic Area
Até 18.06.2020
Prémios Projeto Atlântico - Candidaturas
22-26.06.2020 evento online
EU Sustainable Energy Week - Beyond the crisis : clean energy for green recovery and
growth
#EUSEW2020
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