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Eventos do Espaço Atlântico demonstram o valor
acrescentado dos nossos projetos

Não esteve presente aos últimos eventos do Espaço Atlântico?
Leia aqui o resumo do que aconteceu nas últimas semanas

Reunião do Comité de
Acompanhamento do Programa
em Santiago de Compostela
Realizada no dia 27 de novembro sob presidência de
Espanha, representada pelo Ministerio de Hacienda,
esta reunião foi uma ocasião permitiu debater o atual
estado do programa e tomar decisões relativamente
aos passos futuros para assegurar a sua boa
implementação ao longo dos próximos meses.

CONSORTEX promove a
criação de 6 consórcios de
exportação envolvendo PMES
de 5 países atlânticos
Foi lançado um conjunto de encontros para reunir as
empresas interessadas em integrar os Consórcios
Interregionais de exportação. Os parceiros realizaram
uma sondagem junto das PMES do setor de
construção naval e das suas indústrias auxiliares. A
informação recolhida permitiu identificar 35 empresas
com potencial interesse em fazer parte destes
consórcios. Leia mais

Açores acolhem workshop do
iFado sobre novas tecnologias
para apoio à monitorização da
Diretiva-Quadro da Estratégia
Marinha
Com foco na cooperação internacional e nas
tecnologias inovadoras para a monitorização dos
oceanos, foi debatida a relevância da colaboração
regional e das novas tecnologias em prol de uma
monitorização mais eficiente e rentável em grandes
áreas marítimas, como as águas atlânticas europeias
Leia mais

Próximos eventos
02/13.12.2019, Madrid
Conferência das Nações Undias sobre as Alterações Climáticas COP 25
Fim de Janeiro
Candidaturas para a 18ª edição da Semana Europeia das Cidades e Regiões
06.02.2020, Bruxelas (BE)
Conferência de alto nível "Engaging citizens for good governance in Cohesion Policy"
01/05.06.2020, Bruxelas (BE)
Semana Verde Europeia
22/26.06.2020, Bruxelas (BE)
Semana Europeia da Energia Sustentável
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