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A

O QUE É O

PLANO DE AÇÃO
PARA O ATLÂNTICO?

Comissão Europeia adotou o Plano de Ação
para o Atlântico em 2013, com o objetivo de
revitalizar as economias marinhas e marítimas de
França, Irlanda, Portugal, Espanha e Reino Unido,
depois da crise económica. Financiado a partir de
programas da UE já existentes, o Plano promove o
empreendedorismo e a inovação, através da investigação e da tecnologia, protegendo simultaneamente
o meio marinho. A captação de atores nacionais e
regionais também abre a possibilidade de uma cooperação transatlântica mais ampla.

Este define as prioridades para a investigação e o
investimento, para fazer avançar a “Economia Azul”
na área Atlântica.

O Plano foca-se no empreendedorismo e na inovação, através da investigação e da tecnologia.
Outras prioridades são proteger, assegurar e desenvolver o potencial do meio marinho e costeiro, melhorar a acessibilidade e a conectividade, e criar um
modelo de desenvolvimento regional sustentável e
socialmente inclusivo. As ações concretas incluem a
potenciação do mercado turístico (através do desenvolvimento do turismo costeiro e da preservação do
património cultural), o melhoramento da educação e
da formação nas indústrias marítimas emergentes e
tradicionais (construção naval, pescas e aquacultura), a promoção das energias renováveis offshore e
o aumento da cooperação na investigação oceânica,
para lidar com as alterações climáticas.
O Plano de Ação para o Atlântico pretende revitalizar
a economia marinha e marítima na área Atlântica.
Mostra como os Estados-Membros Atlânticos da UE
e as suas regiões costeiras podem contribuir para
criar um crescimento sustentável nas regiões costeiras e fazer avançar a “Economia Azul”, preservando
simultaneamente a estabilidade ambiental e ecológica do Oceano Atlântico.

O Plano de Ação é um convite ao setor privado, à
comunidade de investigação, às organizações públicas regionais e nacionais, e a outros atores, para
desenharem e implementarem projetos que reflitam
as quatro áreas prioritárias. Com o tempo, o Plano
de Ação poderá criar uma base sólida para a cooperação com outras nações Atlânticas. Com base no
Plano de Ação para o Atlântico, em 24 de maio de
2013, no Irish Marine Institute, em Galway, a União
Europeia, os Estados Unidos e o Canadá assinaram a “Declaração de Galway para a cooperação no
Oceano Atlântico”, concordando unir forças na investigação sobre o Oceano Atlântico, garantindo que
este permanece saudável, sustentável e produtivo.
Pode descarregar o Plano de Ação para uma Estratégia Marítima na Região Atlântica’ através do link:

O Plano de Ação contempla as respostas aos desafios de gerar crescimento, reduzir a pegada de carbono, utilizando os recursos naturais do mar de forma
sustentável, respondendo eficazmente às ameaças
e situações de emergência, e implementando uma
abordagem de gestão de “ecossistema” nas águas
do Atlântico.
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O Plano de Ação tem quatro prioridades:
• Promover o empreendedorismo e a inovação;
• Proteger, assegurar e desenvolver o potencial
do meio marinho e costeiro;
• Melhorar a acessibilidade e a conetividade;
• Criar um modelo de desenvolvimento regional
sustentável e socialmente inclusivo

http://www.atlanticstrategy.eu/en/library/key-documents

A Economia Azul

tem potencial para
alimentar a nossa população crescente,
criar mais emprego e mais crescimento
económico. Representa cerca de 5,4
milhões de postos de trabalho e gera um
valor acrescentado bruto na ordem dos 500
mil milhões de euros por ano.
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QUAL É O PAPEL

A Equipa de Apoio do Plano de Ação para
o Atlântico presta os seguintes serviços:

DA EQUIPA DE APOIO DO PLANO
DE AÇÃO PARA O ATLÂNTICO?
A Comissão Europeia criou a Equipa de Apoio do Plano de Ação para
o Atlântico em agosto de 2014, para
fornecer orientação e apoio proativo a
organizações públicas e privadas, instituições de investigação e investidores,
que procurem fontes de financiamento
e parceiros de projeto no Atlântico.

National Unit France
Address: 40 rue Jim Sévellec – 29200
Brest, France
Tel: +33 2 98 05 63 16
E-mail: nationalunitfrance@atlanticstrategy.eu
Twitter: @EUAtlantic

National Unit Ireland
Address: Socio-Economic Marine Research
Unit, J.E Cairnes School of Business and
Economics, National University of Ireland,
Galway
Tel: +35 3 914 92 547
Email: nationalunitireland@atlanticstrategy.eu
Twitter: @EUAtlantic

Como podemos ajudar?

A Equipa de Apoio é composta por uma
equipa central de coordenação, sediada
em Bruxelas, que acompanha a implementação do projeto, e cinco Unidades
Nacionais, sediadas na Irlanda, França,
Reino Unido, Espanha e Portugal.
Concretamente, as Unidades Nacionais
mantêm contacto regular com os parceiros locais, regionais e nacionais, para
promoverem a cooperação, obterem
e fornecerem informação actualizada
sobre oportunidades de financiamento,
prestando apoio diverso, focalizado e
proativo às partes interessadas, para o
desenvolvimento e a implementação de
projetos alinhados com as prioridades do
Plano de Ação para o Atlântico.
Os contactos das nossas “Unidades
Nacionais”, estabelecidas em cada Estado-Membro, bem como breves biografias dos respetivos especialistas, podem
ser encontrados no seguinte link:
http://www.atlanticstrategy.eu/en/contact/
the-support-team
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Aconselhamento

Disseminação de informação sobre a Estratégia
Atlântica, as suas prioridades de investigação e de
investimento, e possíveis instrumentos de financiamento, através de meios de comunicação online
e plataformas sociais. As “Unidades Nacionais”
fornecem orientação a organizações públicas e
privadas e aos seus membros, instituições de investigação e universidades, investidores institucionais e privados, e promotores que pretendam apresentar e/ou desenvolver projetos para implementar
o Plano de Ação.

Desenvolvimento de projetos

A Equipa de Apoio aproxima potenciais parceiros
de projeto através de atividades de matchmaking
desenvolvidas pelas suas “Unidades Nacionais” e
no serviço específico no site. O apoio também é
fornecido com aconselhamento sobre o uso de instrumentos financeiros da UE para projetos que implementem o Plano de Ação, incluindo a assistência financeira do Banco Europeu de Investimento,
Horizonte 2020 e outros financiamentos públicos ou
privados relevantes. Os convites à apresentação de
propostas ou concursos relevantes são divulgados
através da presença online estabelecida ou de aconselhamento mais focalizado junto das Unidades
Nacionais específicas.

National Unit Portugal
Address: Rua do Alportel, 59 8000-292
Faro, Portugal
Tel: +351 931 67 69 71
Email: nationalunitportugal@atlanticstrategy.eu
Twitter: @EUAtlantic

National Unit Spain
Address: Alameda Urquijo 4, 4o, 48008 Bilbao
Bizkaia - Spain
Tel: +34 944 014 690
Email: nationalunitspain@atlanticstrategy.eu
Twitter: @EUAtlantic

National Unit UK
Address: Portsmouth Business School,
University of Portsmouth, Portland Building,
Portland Street, Portsmouth PO1 3AH United Kingdom
Tel: +44 23 9284 8513
Email: nationalunituk@atlanticstrategy.eu
Twitter: @EUAtlantic
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Divulgação

A Equipa de Apoio está continuamente a identificar novos parceiros e a aumentar uma rede de
contactos já estabelecida, do setor privado, autoridades regionais, clusters e organizações dos Estados-Membros. Estes contactos são recolhidos e
divulgados através de uma base de dados online
de parceiros, aberta a todas as partes interessadas.
Com base nestes contactos, a Equipa de Apoio divulga informação atualizada e convida os parceiros
para a Conferência das Partes Interessadas do
Atlântico, que é organizada anualmente e reúne
todos os atores interessados e facilita a criação de
redes e atividades de matchmaking.
Adicionalmente, a Equipa de Apoio organiza eventos nacionais em todos os Estados-Membros, com
foco específico nas prioridades do Plano de Ação
para o Atlântico, no matchmaking, na divulgação
de projetos e noutros tópicos, de acordo com as
necessidades e as especificidades de cada país
e/ou comunidade regional ou local. Estes eventos
são planeados antecipadamente e adotam um
formato de reuniões e debates abertos às partes
interessadas regionais e locais (Roadshows) ou
de miniconferências organizadas em colaboração
com as Autoridades Nacionais e de Gestão. Poderá
encontrar mais informações no nosso site, que é
apresentado analiticamente nas secções seguintes
desta brochura.
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Serviços online

Encontrar & Registar Parceiros:

Desde 2014, a Equipa de Apoio do Plano de Ação
para o Atlântico desenvolveu e gere um conjunto
de ferramentas online, que tem por objetivo apoiar
as partes interessadas na identificação das oportunidades de financiamento e dos parceiros, bem
como trocar informações sobre as ideias de projeto,
através de bases de dados específicas, disponíveis
ao público e pesquisáveis. Em paralelo, através
do site www.atlanticstrategy.eu, são divulgados
notícias, eventos futuros e artigos interessantes,
informando atempada e detalhadamente as partes
interessadas e o público em geral. A maior parte
desta informação também está disponível nas redes sociais da Equipa de Apoio, para assegurar que
a informação mais atualizada chega aos principais
grupos de públicos, que estão particularmente interessados na Economia Azul do Atlântico e nas
oportunidades apresentadas pelo Plano de Ação
para o Atlântico.

http://www.atlanticstrategy.eu/pt/partners

Site

http://www.atlanticstrategy.eu/pt/news-and-events

O site www.atlanticstrategy.eu é fundamental para
divulgar informação atualizada e tornar acessíveis
as bases de dados e as ferramentas online. O objetivo é tornar a nossa presença online na principal
fonte de informação e um local onde os parceiros
do Atlântico e todos os interessados no crescimento
Azul e na economia Atlântica se possam encontrar,
trocar ideias e colaborar, para a implementação de
projetos inovadores e sustentáveis.

Oportunidades de Financiamento:
http://www.atlanticstrategy.eu/pt/funding/
find-funding-opportunities

Encontrar Projetos / Ideias de Investimento:
http://www.atlanticstrategy.eu/pt/funding/
find-projects-investment-ideas

Registe o seu Projeto / Ideia de Investimento:
http://www.atlanticstrategy.eu/pt/funding/
post-your-project-investment-ideas

Informações sobre Instrumentos de Financiamento:
http://www.atlanticstrategy.eu/pt/funding/find-funds

Notícias & Eventos:
Redes Sociais:
Twitter: https://twitter.com/EUAtlantic
LinkedIn: Support Team for the Atlantic Action Plan
Facebook: Support Team for the Atlantic Action Plan
YouTube: Canal Atlantic Strategy

Em colaboração com os especialistas
das Unidades Nacionais em cada Estado-Membro e através da análise de
estudos e entrevistas conduzidos com
os parceiros, a nossa Equipa recolhe
dados estatísticos e informações valiosas, para valorizar as ferramentas existentes, mas também para criar novas,
de modo a melhorar o apoio a todos
os parceiros. Por conseguinte, todos
os serviços online são constantemente
revistos e atualizados, de modo a garantir que estão totalmente adaptados
às novas e crescentes necessidades e
expetativas.
Por isso, consulte o nosso site frequentemente, porque em breve teremos informações e ferramentas novas:
• Base de Dados das Melhores
Práticas
• Histórias de Sucesso & Vídeos
• Convite à apresentação de
projetos para os Prémios dos
Projetos do Atlântico
• Registo para os principais
eventos futuros
• Página do Facebook
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AMBIENTE DE PROJETO DA EQUIPA DE APOIO
DO PLANO DE AÇÃO PARA O ATLÂNTICO
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Helpdesk
Plataforma de Networking
Informação sobre Definição de Políticas
Site Interativo & Ferramentas nas Redes Sociais
Informação sobre Eventos e Oportunidades de Cooperação
Participação em Eventos Locais para Investimento na Economia Marítima
Informação sobre Programas de Financiamento Regionais, Nacionais e Europeus
Organização de Eventos Locais para Divulgar & Encontrar Parceiros
Informações sobre Estratégias Marítimas Relevantes para o Atlântico
Especialistas Nacionais que prestam apoio ‘cara-a-cara’

EQUIPA DE APOIO

PARTES INTERESSADAS
•
•
•
•
•
•
•
•

PROMOTOR
DO PROJETO

Universidades
Centros de Investigação
Redes Europeias
Autoridades Locais
Autoridades Regionais
Autoridades Nacionais
ONG
Empresas

IDEIA DE PROJETO

Contacte* a Equipa de Apoio para encontrar resposta para às suas questões sobre o Plano de Ação para o Atlântico
e ajuda para identificar financiamento e parceiros para as suas ideias de projeto.
Contacte-nos através do +32 2 235 20 50 ou envie um email para helpdesk@atlanticstrategy.eu
(*) A informação prestada é gratuita e dirige-se às partes interessadas dos Estados-Membros Atlânticos Europeus
© Support Team for the Atlantic Action Plan
Impresso por Kantor Qwentes S.A. - Rue du Marteau 81, B-1000 Bruxelas, Bélgica
Se quiser encomendar ou descarregar esta brochura, por favor visite o nosso site: http://www.atlanticstrategy.eu
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