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Editorial

Jean Daubigny
Perfeito da região Pays de la Loire
Autoridade nacional francesa

De acordo com a regra definida pelos cinco
Estados Membros do Programa de Cooperação
Territorial Europeia Espaço Atlântico, é a França
que preside, em 2010, as reuniões dos seus
órgãos de animação e de direcção.
Neste sentido, aproveito este editorial, em pri‐
meiro lugar, para destacar o notável espírito de
cooperação demonstrado por todos os actores
deste programa. Quer sejam representantes dos
Estados, das autoridades de gestão, de auditoria
e de certificação, ou das Regiões, todos servem
os interesses do Espaço Atlântico, no seu con‐
junto.

Foi este espírito de cooperação que permitiu
seleccionar e financiar 48 projectos, todos de
grande interesse e que correspondem plena‐
mente às prioridades e aos objectivos definidos
pelos Estados Membros e pela Comissão Euro‐
peia. Além disso, estes projectos permitiram
Bertrand Tourillon
alcançar um excelente nível de programação
Secretário geral para os assuntos regio‐
dos fundos FEDER, com 74% dos recursos dispo‐
nais da região Pays de la Loire
Correspondente nacional francês
níveis já mobilizados.

No entanto, existe ainda uma pequena margem de
progressão no que respeita à prioridade 3 do Progra‐
ma, “Melhorar a acessibilidade e as ligações inter‐
nas”. Com efeito, após duas convocatórias de projec‐
tos lançadas em 2008 e 2009, o número de candida‐
turas inscritas nesta temática foram inferiores às
previsões. A análise que iremos efectuar e as acções
que daí resultem irão permitir, em 2010, uma melhor
mobilização
dos
potenciais
candidatos.
Não deixaremos, no entanto, de manter a nossa exi‐
gência em termos da qualidade dos projectos e da
sua gestão, que, devido à crise económica, social e
ambiental que a União Europeia atravessa, torna‐se
mais imperativa do que nunca.

Jean Daubigny

Implementação do Programa Espaço Atlântico
▪ Duas convocatórias de projectos | 48 projectos aprovados
▪ Montante total aprovado 74,8 M€ FEDER
▪ Disponível para o restante período ‐ 22% FEDER
▪ Todas as prioridades e objectivos abrangidos pelos projectos aprovados | Apenas 3
projectos aprovados na prioridade 3 com 42% FEDER atribuído
▪ Futuro da prioridade 3 a decidir no próximo Comité de Acompanhamento
▪ Segunda convocatória de projecto | A maioria dos projectos já deu início às suas acti‐
vidades

Destaques:
Implementação do Programa | pág. 1
Últimas notícias dos projectos Espaço Atlântico | pág. 2
Informações sobre os Correspondentes Nacionais | pág. 5
Dossier especial sobre projectos aprovados na 2ª convocatória | pág. 6
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P1 | Promover redes transnacionais de empreendedorismo e inovação
Atclusters

Atventure

[www.atcluster.org]
"Clusters, políticas de clusters e redes de ino‐
vação na Europa" ‐ Conferência transnacional,
11‐12 Março ‐ Santiago de Compostela

"Finanças Corporativas e Capital de Risco"‐
Curso de formação organizado em colabo‐
ração com Instituto Empresa Business
School, iniciou no dia 19 de Abril. Este curso terá duração de dois
meses, metade das sessões será realizada em Madrid e outra metade
será feita online. Pode encontrar mais informações sobre o programa
e a estrutura do curso na página web do projecto.

Os participantes receberam informações a nível comunitário
(Comissão Europeia, Autoridade de Gestão do Espaço Atlântico ou
Grupo Europeu para a Política de Clusters), nacional (Ministério da
Indústria) e regional. Estiveram presentes representantes da Comis‐
são Europeia, DGI Fundos Comunitários, Conselheiro da Economia e
representantes de clusters regionais.

Estudo "Análise de instrumentos de Capital de Risco e redes Busi‐
ness Angels" estará concluído no final de Junho 2010.

A Conferência funcionou como ponto de encontro e criou condições
para fortalecer e desenvolver a cooperação transnacional. Mais de
vinte reuniões paralelas ocorreram entre clusters de diferentes
regiões dos projectos participantes.

Nea2

Rethe

[www.rethe.net]
Primeira visita transnacional “semana do empre‐
endedorismo (e‐week)” Universidade de Stan‐
ford .

A E‐Week “É uma ocasião para nos juntarmos por uma semana e nos
concentrarmos num tema que tomamos por seguro ‐ a importância
da liderança empresarial e do papel que esta deve desempenhar para
ajudar a resolver alguns dos problemas mais prementes do mundo."
Esta E‐week foi uma oportunidade para conhecer o desenvolvimento
dos diversos programas realizados nesta Universidade e também
para divulgar o projecto RethE entre os presentes.

[www.nea2.eu]
NEA 2 limpa 15 toneladas de lixo e detritos nas
praias ao longo da costa atlântica

Intercéltica ‐ Associação Cultural, Desportiva e
Turística, responsável pela coordenação ambiental do projecto
NEA2, organizou, em parceria com a Surfrider Foundation Europe,
uma mega operação de limpeza. Três mil pessoas recolheram 15
toneladas de lixo e detritos nas praias e zonas lacustres de quarto
países da fachada atlântica, entre os dias 19 e 22 de Março.

Um dos principais objectivos do projecto RethE é identificar formas
"alternativas" ou heterodoxas de lidar com um sistema empreende‐
dor que poderá ajudar os parceiros do projecto na definição de um
novo modelo para a promoção do empreendedorismo no Espaço
Atlântico e em outras partes do mundo (E.U.A., Israel, etc.)

2010 Ano Internacional da Biodiversidade (Nações Unidas)

Winatlantic

[www.at‐venture.org]

Cantata2

[www.winatlantic.com]

[www.cantata.eu.com]

A rede WINAtlantic tem 100 membros e o número
cresce diariamente.

Primeiro workshop dos parceiros, Denbighshire, Outu‐
bro 2009

O projecto tem apoiado financeiramente os seus mem‐
bros para participarem numa série de eventos com
vista ao crescimento do seu negócio: cinco membros
WA participaram no Mobile World Congress, em Barce‐
lona, Fevereiro de 2010.

Este workshop contou com o contributo e ideias de
todos os parceiros, reunidos através de uma nova rede social criada
para
Cantata
em
Denbighshire
[http://
denbighshirecantata.ning.com/]. Esta ferramenta ajudou os parceiros
a alcançar um dos objectivos do projecto no sentido de explorar e utili‐
zar as redes de inovação.

Packet Ship (UK) participou no IBC 2009, em Amsterdam ‐ a principal
feira da indústria de TV na Europa ‐ sem uma posição formal, mas
anexado ao Pavilhão UKTI (United Kingdom Trade and Invest). Tive‐
ram assim acesso à área de acolhimento para reuniões, um local
para colocar literatura e crachás de expositor o permitiu acesso à
área de imprensa para colocar dossiers de imprensa. "Agradecemos
ao WINAtlantic por ter financiado este custo”.

O primeiro workshop foi um exercício bastante motivador e os 5 par‐
ceiros trabalharam na criação de uma placa de cerâmica reflectindo o
melhor de cada uma das regiões, o que permitiu também aos parcei‐
ros aprender algumas das técnicas usadas por muitos dos ceramistas
tradicionais de Gales na área de Denbighshire.
Os workshops dos parceiros foram introduzidos nas reuniões transna‐
cionais do CANATA2 para que os parceiros possam trabalhar em equi‐
pa sobre algo prático relacionado com a região do parceiro.

DoYouBuzz (França) participou no Europeu Tech Showcase em San
Francisco, Outubro de 2009. A presença no ETS lançou os planos de
desenvolvimento dos Estados Unidos e proporcionou os contactos
necessários para levar DoYouBuzz para o mercado americano. “O
apoio WINAtlantic chegou num momento crucial da nossa expan‐
são internacional”.

Poderá encontrar mais informações sobre os avanços dos
projectos ou eventos previstos na página web de cada
projecto
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P2 | Proteger, assegurar e valorizar de forma sustentável o ambiente marinho e costeiro
Easyco

Arcopol

[www.project‐easy.info]

Workshop “Novas ferramentas para um melhor
planeamento e gestão da resposta e avaliação dos
danos em derrames de hidrocarbonetos, inertes e HNS ‐ 30 de Abril,
Lisboa

Segunda reunião do projecto, 26 a 29 de Janeiro, Uni‐
versité de Pau et des Pays de l’Adour, Anglet
O principal objectivo desta reunião foi a discussão de questões técni‐
cas para a implementação de diversos modelos e ferramentas.
Alguns parceiros apresentaram o seu envolvimento no projecto e
exemplos da aplicação de modelos operacionais, tais como o modelo
local do rio Adour.

Focado no desenvolvimento de ferramentas para uma melhor gestão
de incidentes de poluição marinha acidental com contributos da
EMSA, Direcção‐Geral da Autoridade Marítima e do Instituto Hidro‐
gráfico. Outros projectos relevantes financiados UE (Easyco, Drifter,
Deosom e Argomarine) explicaram a sua abordagem ao tópico de
modo a encontrar sinergias e partilhar conhecimentos e
experiências comuns no Espaço Atlântico. Foi uma oportunidade
importante para utilizadores finais/partes interessadas e
investigadores identificarem necessidades e fraquezas de modo a
melhorar a prevenção e resposta a incidentes de derrames no mar
com hidrocarbonetos, inertes e HNS.

No âmbito desta reunião foi feita uma apresentação pública do pro‐
jecto para a população e meios de comunicação. Cerca de quarenta
pessoas assistiram a esta apresentação.
As entidades representadas foram: Conseil Général des Pyrénées‐
Atlantiques, Mairie d'Anglet, Communauté de communes Kosta Gar‐
bia e a associação de utilizadores ADALA.

Prespo

[www.arcopol.eu]

[www.cripsul.ipimar.pt/prespo]

“Jornada sobre a gestão sustentável da pesca ar‐
tisanal”, Aquário de Gijón, 26 de Fevereiro 2010, or‐
ganizado pelo projecto PRESPO, através do Centro de
Experimentación Pesquera de Asturias, em colaboração
com a Universidade de Oviedo. Participaram 87 pessoas provenientes
de Espanha, França, Portugal e Chile.

Atlantox

O objectivo deste encontro foi o de reunir as principais partes inte‐
ressadas para discutir as estratégias que devem ser adoptados na
gestão das pescarias artesanais. A primeira sessão do evento foi
dedicada à gestão da pesca artesanal e na segunda sessão foi discuti‐
da a importância da criação de um Observatório da Pesca Artesanal,
como ferramenta estratégica para a gestão das pescarias artesanais,
tal como é proposto no projecto PRESPO

[www.atlantox.com]

Simpósio sobre novas toxinas marinhas ‐ Nan‐
tes, 18 de Maio. Neste evento os membros de
investigação da parceria Atlantox irão falar sobre novas toxinas no
Espaço Atlântico, métodos de detecção, microalgas tóxicas, alvos
celulares e moleculares das toxinas, ocorrência e mecanismos de
controle e as implicações sócio‐económicas de episódios tóxicos.
No dia 19 de Maio, a terceira reunião de acompanhamento do pro‐
jecto para parceiros do projecto irá realizar‐se na mesma cidade.

Reinfforce

[http://reinfforce.iefc.net/]
Seminário “Floresta e mudança climática: desa‐
fios pós Copenhaga”, Bertiz (Navarra), organizado
em Março pelo projecto REINFFORCE em colabo‐
ração com o Governo de Navarra.
Representantes da União dos Silvicultores do Sul da Europa (USSE),
EFI, consultores privados, Governo de Navarra e Universidades, entre
outros, discutiram o que aconteceu em Copenhaga, a relação entre
mudança climática e as políticas europeias, plantações florestais e
captação de carbono, e adaptação das florestas europeias do Atlânti‐
co a cenários futuros.

Maren

[www.marenproject.eu]

Reunião de lançamento em Llandudno, North Wales,
24 de Fevereiro, consistiu em sessões técnicas foca‐
das em todas as áreas de trabalho do projecto. As
discussões realizaram‐se entre investigadores e financeiros a traba‐
lhar no projecto, a fim de familiarizar os coordenadores da área
financeira com os requisitos do projecto e as equipas de investigação
das respectivas áreas técnicas.
Fórum conferência "Energias Renováveis Marinhas ‐ Extracção de
Energia e Aspectos Hidro‐ambientais", realizou‐se no dia seguinte e
foi assistido por representantes de instituições locais, nacionais e
transnacionais, bem como membros de grupos da comunidade local,
interessados em política energética, produção, abastecimento, con‐
sumo e política de produção e impactos ambientais. Todos os parcei‐
ros e alguns parceiros associados do projecto participaram nesta
conferência.

Ancorim
Anuário dos actores costeiros e inventário dos
recursos científicos disponíveis está a ser ela‐
borado pela parceria.
A nova página web do projecto estará disponível após o Verão. A
primeira newsletter será publicada em breve .

O site do projecto encontra‐se em fase de desenvolvimento.
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P3 | Melhorar a acessibilidade e as ligações internas
Start

Duratinet

[www.start‐project.eu/]

[www.duratinet.org]

Workshops Transnacionais realizados em Lisboa e
em Belfast, permitiram a disseminação em larga
escala às administrações de gestão de infra‐
estruturas e outros utilizadores finais, das activi‐
dades do projecto relacionadas com a manutenção das infraestrutu‐
ras de transportes no Espaço Atlântico. A página web teve mais de
2500 visitas o que tem contribuido igualmente para a disseminação
do projecto.

START viajar fácil! O objectivo é tornar mais fácil
viajar para, a partir e em torno das regiões atlânti‐
cas através de meios de transportes colectivos
ambientais.
Isto requer uma maior interligação entre os sistemas de transporte e
informações mais claras entre os acessos regionais, tais como aero‐
portos, intercâmbios portuários e ferroviários. 14 parceiros estão a
trabalhar para estabelecer uma ampla rede transnacional de autori‐
dades regionais e locais, em conjunto com outras entidades rele‐
vantes para promover a acessibilidade.

A 3ª reunião do projecto realizou‐se em Bordeaux, nos dias 21 e 22
de Janeiro, organizada pela Universidade de Bordeaux.
Sessão DURATINET Medachs'10 realizou‐se em La Rochelle, nos dias
28 e 29 de Abril.

Para maximizar o reconhecimento entre os viajantes, START vai adop‐
tar a identidade Integra [www.integra‐travel.eu] para fornecer
opções completas de transportes sustentáveis na região do Atlântico.

A 4ª reunião do projecto e o 4º Workshop Transnacional terão lugar
em Dublin nos dias 10 e 11 de Junho de 2010.

O Fórum Transnacional START terá lugar em Lisboa durante a Prima‐
vera de 2011.

Sessão DURATINET Reabilitar 2010 irá realizar‐se em Lisboa no próxi‐
mo dia 24 de Junho.

P4 | Valorizar as sinergias transnacionais para desenvolvimento urbano e regional sustentável
Aapublicserve

Cruiseatlanticeurope

[http://atlantic‐e‐services.ernact.eu/]

Segunda reunião do Comité de Pilotagem realizou‐
se em Cardiff (Wales) nos dias 24 e 25 de Março. Os
dois dias de reunião, assistidos por todas as regiões
parceiras, envolveu questões sobre os progressos alcançados e
acordo sobre as actividades que se irão realizar nos próximos seis
meses, incluindo planeamento detalhado do desenvolvimento de
serviços de eGoverno. Os parceiros AAPubServ visitaram o centro de
contacto de Cardiff Council onde tomaram conhecimento sobre a
forma como o centro funciona e os principais desafios que enfrenta.

Ultreia

[www.cruiseatlanticeurope.com]

Miami Cruise Shipping 2010 como uma alternati‐
va interessante e viável para as linhas de cruzei‐
ro, Miami, 16 de Março
Cruise Atlantic Europe esteve presente no Miami Cruise Shipping
pelos seus sete portos membros da fachada atlântica: Lisboa, Porto,
Corunha, Bilbao, portos bretões (St. Malo e Brest), Cork e Dover.
Os membros do projecto tiveram oportunidade de apresentar as
principais conclusões do estudo realizado pela G.P. Wild International
Consulting: os itinerários propostos pelo Cruise Atlantic Europe ofe‐
recem às empresas de cruzeiro uma poupança significativa em custos
de combustível, devido à distância mais curta entre os portos e
opções para navegar mais devagar entre os sete portos com velocida‐
des médias baixas.

[www.tur‐ultreia.eu/]
Os seguintes eventos do projecto realizaram‐se em
Valença do Minho em Fevereiro:

O itinerário CAE inclui locais classificados como património mundial
da UNESCO, tais como Canterbury, o Monte de St Michel perto de St.
Malo, Santiago de Compostela e o Caminho de Santiago, o Vale do
Douro, o centro da cidade do Porto, Sintra e Évora.

Terceira reunião dos parceiros onde foram tomadas
importantes decisões sobre as acções a implementar
nos próximos meses.
Seminário Internacional “Desenvolvimento Turístico Sustentável
Global” onde foram abordados temas como o desenvolvimento de
turismo sustentável aplicado às rotas de peregrinação marítimas e
terrestres de Santiago de Compostela.
Visita de estudo na área do Porto para conhecer como uma Agenda
21 foi implementada e os benefícios que trouxe a este território.
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Correspondentes Nacionais
ESPAÑA

Acção de formação sobre gestão de projectos para beneficiários espanhóis ‐ Abril | Madrid | Ministerio de Economia y
Hacienda

FRANCE

Acção de formação sobre gestão de projectos para beneficiários franceses ‐ Março | Nantes |Préfecture de Région des
Pays de la Loire
Acção de formação sobre o relatório de execução para as autoridades de supervisão francesa (ASP) ‐ Janeiro | Nantes
|Préfecture de Région des Pays de la Loire

IRELAND

Seminário sobre gestão financeira para beneficiários irlandeses: submissão de pedidos de pagamento e preparação dos
relatórios de execução ‐ Janeiro| Dublin | BMW Regional Assembly

PORTUGAL

Acção de formação sobre gestão de projectos para beneficiários portugueses da segunda convocatória ‐ Data a confir‐
mar |Porto | STC e Instituto Financeiro para o Desenvolvimento Regional
Acção de formação sobre validação de despesas nos POCTE ‐ Março e Abril | Lisboa | Instituto Financeiro para o Desen‐
volvimento Regional
Seminário sobre Anulação Automática , regra N+2 / N+3 nos POCTE ‐ Janeiro | Porto | Interact e STC

UNITED
KINGDOM

Workshops "Como desenvolver projectos transnacionais Interreg " e "Como melhorar candidaturas de projectos Inter‐
reg" | Maio (a confirmar)| Mais informações Heather Silcox: hsilcox@gmail.com
Grupos de redes temáticas focalizados no que tem sido realizado pelos projectos em curso e convidar actors interessa‐
dos a participar nas questões tansnacionais | Junho | Mais informações Heather Silcox: hsilcox@gmail.com
Acção de formação sobre relatório de execução para parceiros britânicos |Janeiro | Bristol | Welsh Assembly Govern‐
ment
Para mais informações visite a área Eventos na plataforma do Espaço Atlantico

Plataforma Colaborativa de Comunicação (PCC)

[www.coop‐atlantico.com]

Visite a área de Projectos

Através da PCC pode aceder à área de Projectos onde pode encontrar toda a informação rela‐
cionada com os projectos aprovados, tal como os contactos dos parceiros, actividades em curso, montantes financeiros, eventos
planeados ou outras notícias. A informação que consta nesta área é da responsabilidade de cada projecto e encontra‐se em
construção.
Funciona igualmente como uma área restrita para uso exclusivo dos parceiros para gestão dos projectos, troca de documentos,
relatórios e outras de informações entre parceiros e entre estes e o Secretariado Técnico Conjunto.

Eventos
9 Maio 2010 «Dia da Europa»
18/21 Maio 2010, Gijón (Espanha) «Dia Marítimo Europeu» [http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/maritimeday/index_en.html]
25 Maio 2010, Valencia (Espanha) «Cooperação territorial na União Europeia e suas fronteiras: Que contribuições para os
objectivos estratégicos da UE para 2020?» [www.crpm.org]
31 Julho ‐ 05 Agosto 2010, Santander (Espanha) «16ª Edição dos Jogos Náuticos Atlânticos 2010» [www.jniea.eu]

Contacte‐nos:
Endereço Postal:

Instalações:

Rua Rainha D. Estefânia, 251

Rua do Campo Alegre, 276 ‐ 2º Dto.

4150 ‐ 304 Porto, Portugal

Porto, Portugal

Tel: 00351 226 086 300

Email STC: atlantico.stc@ccdr‐n.pt
Email AG: atlantico.ag@ccdr‐n.pt
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CISNET

IMAGINATLANTICA

KIMERAA

O projecto visa aumentar as actividades
económicas das PMEs nas indústrias criati‐
vas através do desenvolvimento de novos
produtos, acesso a mercados, novas tecno‐
logias e técnicas, isto é, redes, clusters,
transferência de inovação e tecnologia.

O projecto visa criar um cluster atlântico
sustentável de tecnologias da imagem digi‐
tal e demonstrar o potencial do centro de
competências transnacional educação‐
investigação‐empresas‐autoridades locais
destacando o valor do património atlântico,
para testar o funcionamento de um cluster
operando em rede e prever a criação de
uma Agência Transnacional de Promoção
específica.

KIMERAA irá desenvolver nichos de excelên‐
cia através da ligação entre o conhecimento
científico e empresas, relacionando os dife‐
rentes actores institucionais que intervêm
na economia marítima. Promove uma com‐
preensão mais profunda sobre os clusters
marítimos, agentes da inovação e institui‐
ções no Espaço Atlântico.

Chefe de Fila: Communauté d'Aggloméra‐
tion du Grand Angoulême, FR

Custo Total: 1.081.018,99€

Chefe de Fila: Mayo County Council, IE
Parceiros: ES(1), FR(1), IE(2), PT(1), UK(1)
Custo Total: 1.515.670€
FEDER Atribuído: 985.176€

ECOINNOVA
ECO‐INNOVA é um projecto de cooperação,
investimento e assistência técnica para
PMEs. O principal objectivo é criar uma
estrutura transnacional para informar e
promover a eco‐inovação nas PMEs e apoiar
a criação de PMEs eco‐inovadoras no Espa‐
ço Atlântico.

Chefe de Fila: Universidade do Algarve, PT
Parceiros: ES(2), IE(1), PT(2), UK(1)

FEDER Atribuído: 702.662,28€

Parceiros: ES(3), FR(1), PT(2), UK(1)
Custo Total: 1.633.647,96€
FEDER Atribuído: 1.061.871,17€

Chefe de Fila: Ayuntamiento de Ourense, ES
Parceiros: ES(2), FR(1), PT(4), UK(1)
Custo Total: 1.435.489,54€

KNETWORKS
O ponto central do projecto será a criação
de uma rede permanente de excelência,
baseada nas Tecnologias da Informação,
usando uma plataforma concertada de
acesso à Internet, que vai permitir a todas
as entidades participantes colaborar, parti‐
lhar e aproveitar de um leque de inovações
em crescendo. A transferência de conheci‐
mento será realizada entre o Governo,
empresas e centros de Investigação.
Chefe de Fila: Centro de Gestão da Rede
Informática do Governo ‐ CEGER, PT

FEDER Atribuído: 933.068,20€

Parceiros: ES(2), FR(1), PT(2), UK(2)

ENERMATaa

Custo Total: 1.844.000€

De modo a estreitar sinergias entre as
regiões do Espaço Atlântico e promover
novas oportunidades que permitam o cres‐
cimento económico de acordo com o para‐
digma do “crescimento verde”, ENER‐
MAT.aa pretende implementar uma rede de
cooperação transnacional sustentável entre
as instituições de investigação pública e as
pequenas e médias empresas do Espaço
Atlântico, nas áreas dos materiais e energia

FEDER Atribuído: 1.198.600€

Chefe de Fila: Centre National de la Recher‐
che Scientifique, FR
Parceiros: ES(2), FR(10), PT(2), UK(1), BE(1)
Custo Total: 2.492.734,71€
FEDER Atribuído: 1.619.677,66€

INNOVATE
Visa impulsionar as competências das auto‐
ridades locais e regionais na promoção da
transformação económica e no desenvolvi‐
mento de uma estrutura baseada em
conhecimento. O projecto visa conjugar a
relação entre talento, investigação, conheci‐
mento, criação e desenvolvimento econó‐
mico, utilizando metodologias de clustering.
Chefe de Fila: Fundación Municipal de Cul‐
tura del Ayuntamiento de Avilés, ES
Parceiros: ES(2), FR(1), IE(1), PT(2), UK(1)

NETALGAE
O projecto visa criar uma rede europeia de
stakeholders no sector das macro algas
marinhas e desenvolver um amplo estudo
com vista ao estabelecimento de um
modelo assente em boas práticas, e suger‐
indo políticas para um modelo sustentável
de comercialização de recursos de macro
algas.
Chefe de Fila: Indigo Rock Marine Research
Limited, IE

Custo Total: 2.240.445€

Parceiros: ES(3), FR(3), IE(2), PT(1), UK(1),
NW(1)

FEDER Atribuído: 1.456.289,25€

Custo Total: 2.160.088€
FEDER Atribuído: 1.404.034€
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PHARMATLANTIC

SHAREBIOTEC

SHIPWELD

Rede de transferência de conhecimentos
para a prevenção de enfermidades mentais
e do cancro no Espaço Atlântico, este pro‐
jecto nasceu da necessidade de oferecer às
industrias implicadas situadas na costa
atlântica todos os avanços em investigação,
inovação para a prevenção.

O objectivo principal consiste em reforçar o
sector das biotecnologias, maximizando os
benefícios das infraestructuras e das com‐
petências de investigação existentes em
ciências da vida no Espaço Atlântico, que
possui vantagens (biologia marinha, tecido
crescente de PMEs, apoios públicos...) mas
também debilidades.

O foco do projecto são os processos de
soldadura aplicados à indústria de con‐
strução naval. O objectivo é conceber um
método de monitorização que permita re‐
alizar soldaduras, de boa qualidade, em
juntas típicas das da indústria naval através
de um processo totalmente automatizado.

Chefe de Fila: Universidade de Santiago de
Compostela, ES

Chefe de Fila: Bretagne Innovation, FR

Chefe de Fila: Fundación Fatronik, ES

Parceiros: ES(1), FR(4), IE(2), PT(4)

Parceiros: ES(2), FR(2), PT(1), UK(1)

Custo Total: 2.706.937,43€

Custo Total: 1.604.288€

FEDER Atribuído: 1.759.230,43€

FEDER Atribuído: 1.042.779€

Parceiros: ES(3), FR(1), IE(2), PT(3), UK(5)
Custo Total: 2.152.045,77€
FEDER Atribuído: 1.398.829,74€

[Prioridade 2]
AARC

MAIA

O objectivo do projecto centra‐se na coop‐
eração intensiva para apresentar uma es‐
tratégia para a Gestão Integrada dos Recur‐
sos Hídricos (IWRM), que será demonstrada
por todo o Espaço Atlântico, em bacias
hidrográficas visadas, coordenada em rede
por observatórios regionais/fluviais em
cada Estado‐membro.

O projecto visa: 1) a partilha de experiên‐
cias sobre como desenvolver planos de
gestão para as actividades que decorrem
nas AMPs existentes, e assim atingir os
níveis de conservação inerentes à sua cria‐
ção; 2) definir e implementar uma metodo‐
logia conjunta que permita identificar áreas
marinhas, costeiras e em mar aberto, cujos
habitats e/ou espécies presentes justifi‐
quem um carácter especial de protecção ou
gestão.

Chefe de Fila: Westcountry Rivers Trust, UK
Parceiros: ES(2), FR(1), IE(4), PT(3), UK(3)

Chefe de Fila: Agence des Aires Marines
Protégées, FR

Custo Total: 3.870.695,99€
FEDER Atribuído: 2.515.951,96€

Parceiros: ES(2), FR(2), PT(2), UK(3)

MARLEANET
O projecto visa promover formação para os
sectores marítimos privados ou organiza‐
ções públicas e desenvolver e consolidar
uma rede transnacional da economia marí‐
tima. Os resultados do projecto serão a
criação de uma rede permanente que pro‐
mova intercâmbios de boas práticas, de
conhecimentos e saber‐fazer entre profis‐
sionais, de acções de formação inovadoras
e comuns e a melhoria das estratégias
actuais.
Chefe de Fila: Centre Européen de Forma‐
tion Continue Maritime, FR
Parceiros: ES(1), FR(2), IE(1), PT(2)
Custo Total: 2.261.005,67€

Custo Total: 3.032.604,35 €

MESHATLANTIC
Mesh‐Atlantic pretende produzir mapas
harmonizados de habitats marinhos para o
Espaço Atlântico. O projecto assentará nos
princípios e metodologias estabelecidas por
anteriores projectos europeus, que as
adaptará a esta área com o intuito de colo‐
car os países desta região a par da situação
alcançada no norte da Europa.
Chefe de Fila: Institut Français de Recher‐
che pour l'Exploitation de la Mer, FR
Parceiros: ES(2), FR(3), IE(1), PT(5)
Custo Total: 3.499.695,95 €
FEDER Atribuído: 2.274.802,05 €

FEDER Atribuído: 1.469.653,68 €
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FEDER Atribuído: 1.971.192,82 €

FAME
Os parceiros do projecto irão monitorizar e
seguir aves marinhas pelo Espaço Atlântico
e, através do cruzamento destes dados com
informação oceanográfica, produzir mapas
que identifiquem e sustentem a designação
de Área Marinha Protegida.
Chefe de Fila: Royal Society for the Protec‐
tion of Birds (RSPB), UK
Parceiros: ES(1), FR(2), IE(1), PT(5), UK(1)
Custo Total: 3.418.077,65€
FEDER Atribuído: 2.221.750,46€
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PORTONOVO

SEAFARE

PORTONOVO pretende padronizar metodo‐
logias para a gestão da qualidade de água
em áreas portuárias no Espaço Atlântico,
produzindo resultados científicos de quali‐
dade elevada, procurando que esses resul‐
tados estejam de acordo com a directiva
europeia sobre a qualidade de água em
portos.

SEAFARE fornecerá soluções aos produto‐
res de peixes e bivalves para ultrapassarem
constrangimentos específicos da indústria
da aquacultura, através da diversificação de
espécies a produzir e desenvolvimento de
sistemas de produção extensiva compatí‐
veis com habitats costeiros frágeis.

Chefe de Fila: Universidad de Cantabria, ES

Chefe de Fila: Bangor University, UK

Parceiros: ES(5), FR(8), PT(6), UK(4)

Parceiros: ES(3), FR(2), IE(3), PT(2), UK(4)

Custo Total: 1.800.000 €

Custo Total: 3.179.473 €

FEDER Atribuído: 1.104.274,05 €

FEDER Atribuído: 2.066.657 €

*Não foram aprovados projectos na
prioridade 3

[Prioridade 4]
ANATOLE

CLIMATLANTIC

ATLANTERRA

O projecto visa contribuir para que as cida‐
des tenham um papel ordenador, em nome
de modos de organização renovados e ino‐
vadores da economia de proximidade; estas
têm legitimidade para responder às expec‐
tativas dos cidadãos, o poder político e as
competências para organizar a governança
dos seus territórios.

O projecto visa desenvolver estratégias ao
nível regional e local para a redução da
pegada do carbono no Espaço Atlântico
Europeu. Estas estratégias estarão relacio‐
nadas com quatro pilares básicos: mobilida‐
de, energia, gestão do território e compor‐
tamento.

O projecto abrange antigas regiões minei‐
ras procurando preservar melhor e valori‐
zar o seu património com vista a criar novas
fontes de riquezas. Permitirá criar uma
rede e ferramentas práticas para uma patri‐
monialização correcta dos sítios mineiros
do Espaço Atlântico.

Chefe de Fila: AC3A ‐ Association des Cham‐
bres d'Agriculture de l'Arc Atlantique, FR

Chefe de Fila: Eixo Atlântico do Noroeste
Peninsular, PT

Parceiros: ES(4), FR(4), IE(2), PT(1)

Parceiros: ES(3), FR(2), IE(1), PT(2), UK(1)

Custo Total: 1.536.420 €

Custo Total: 2.070.887 €

FEDER Atribuído: 998.673 €

FEDER Atribuído: 1.346.076,55 €

BATFARM

PARKATLANTIC

O objectivo é a criação de um protocolo de
base científica para a avaliação de opções
para a redução dos impactos ambientais no
ar e água a partir de resíduos animais. O
resultado esperado será um aumento da
implementação das melhores tecnologias
disponíveis MTD, bem como uma avaliação
das MTD já implementadas de forma a
garantir um melhor desempenho ambiental
nas diferentes explorações pecuárias.

O objectivo principal é capitalizar o valor
dos parques urbanos atlânticos e elevar a
sua contribuição ao desenvolvimento urba‐
no sustentável. Deseja responder a desafios
comuns do espaço de cooperação e tentará
desenhar modelos de planeamento urba‐
nos baseados nos recursos naturais disponí‐
veis.
Chefe de Fila: Ayuntamiento de Santiago de
Compostela, ES

Parceiros: ES(3), FR(5), PT(4), UK(1)

Chefe de Fila: NEIKER, Instituto Vasco de
Investigación y Desarollo Agrario, ES

Parceiros: ES(1), FR(2), IE(1), PT(1)

Custo Total: 3.059.724 €

Custo Total: 1.301.170,77 €

FEDER Atribuído: 1.988.820,6 €

Parceiros: ES(2), FR(1), IE(1), PT(1), UK(1)

Chefe de Fila: Commune de Noyant‐la‐
Gravoyère, FR
Parceiros: ES(1), FR(5), IE(3), PT(2), UK(2)
Custo Total: 2.425.724 €
FEDER Atribuído: 1.576.720 €

ECOSALATLANTIS

FEDER Atribuído: 845.761 €

Custo Total: 2.161.374,38 €
FEDER Atribuído: 1404893,31 €
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O objectivo principal é conseguir um desen‐
volvimento conjunto, integral e sustentável
do turismo baseado no património cultural
e natural dos espaços salícolas tradicionais
do Atlântico. O projecto articula‐se em
redor de três actividades chave que tratam
do desenvolvimento turístico das salinas
do Atlântico: património, desenvolvimento
territorial, biodiversidade e turismo natural.
Chefe de Fila: Diputación Foral de Álava, ES

