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O que é a Equipa de Apoio
do Plano de Acção para
o Atlântico?
Em síntese
A Comissão Europeia criou a Equipa
de Apoio do Plano de Acção para o
Atlântico para fornecer orientação e
apoio proativo a organizações públicas e privadas, instituições de investigação e investidores que procuram
fontes de financiamento e parceiros para
desenvolver projectos na área Atlântica
e que contribuam para implementar o
Plano de Acção.
Os objectivos do Plano de Acção para o
Atlântico* estão alinhados com a iniciativa “Crescimento Azul” da UE. Esta visa
atingir os objetivos da estratégia Europa
2020 para um crescimento inteligente, sustentável e inclusivo. A Equipa
de Apoio opera através de cinco “focal
points” baseados nos países abrangidos

pela Estratégia marítima para a região
Atlântica (França, Irlanda, Portugal,
Espanha e Reino Unido), apoiando as
partes interessadas a encontrar oportunidades de financiamento e parceiros
adequados para o desenvolvimento de
projetos, bem como informação sobre
temas “quentes” e eventos-chave nas
áreas da pesca e do sector marítimo.
Os “focal points” são coordenados por
uma equipa central sedeada em Bruxelas,
que também mantém um site dinâmico e
interactivo, a fim de facilitar a partilha de
conhecimento, diálogo e cooperação entre as partes interessadas (http://www.
atlanticstrategy.eu).
Os contactos dos “focal points” estão disponíveis através do seguinte link: (http://atlanticstrategu.eu/
the-support-team)

* http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1395674057421&uri=CELEX:52013DC0279

U m p o u co d e
história

no Plano de Acção para o Atlântico,
adoptado pela Comissão em Maio
de 2013, estabelecendo uma base
comum para as zonas costeiras da
Irlanda, Espanha, França, Portugal e
Reino Unido trabalharem em conjunto para revitalizar as suas economias
marítimas. O Plano de Acção não tem
um orçamento dedicado. As ações
deverão ser financiadas com recurso a
instrumentos de financiamento existentes a nível regional, nacional ou comunitário. A nível da UE isso inclui os
Fundos Estruturais e de Investimento,
bem como os programas Horizonte
2020, LIFE+, e outras fontes de financiamento, como empréstimos do
Banco Europeu de Investimento.

A Estratégia Marítima para a Região
Atlântica foi lançada pela Comissão
em 21 de Novembro de 2011 para
identificar os principais desafios e
oportunidades para a criação de emprego e crescimento sustentáveis. A
Estratégia Atlântica seguiu uma abordagem “bottom-up” para identificar
prioridades de investimento e de investigação - ajudada pelo estabelecimento de um “Fórum Atlântico”, composto por autoridades e representantes do sector privado dos cinco países - bem por uma consulta pública.
As prioridades foram estabelecidas
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De que trata o
Plano de Acção?
A “economia azul” representa 5,4 milhões de postos de trabalho e um valor acrescentado bruto de quase 500
mil milhões de euros por ano.

Ainda assim, existe margem para
mais crescimento em vários domínios
evidenciados na Estratégia.

U m a a b o r dag e m f o c a l i z a da
De acordo com a Estratégia global,
o Plano de Acção para o Atlântico
identifica quatro domínios prioritários
para enfrentar desafios comuns.

Promover o empreendedorismo e a inovação de
diversas formas, tais como:
partilhar conhecimentos entre instituições de ensino superior, empresas e centros de
investigação;
reforçar a competitividade e
as capacidades de inovação na
economia marítima da Região
Atlântica;
estimular a adaptação e a diversificação das actividades económicas, promovendo o potencial da
Região Atlântica.

Proteger, assegurar e
desenvolver o potencial
do meio marinho e
costeiro do Atlântico,
com relevo para:
melhorar a segurança marítima;
explorar e proteger as águas marinhas e zonas costeiras;
gerir os recursos marinhos de
forma sustentável;
explorar o potencial do meio
marinho e costeiro da Região
Atlântica em matéria de energias
renováveis.

Melhorar a acessibilidade e
a conectividade através da:

O Plano de Acção é uma oportunidade para o sector privado, investigadores, organizações públicas regionais e
nacionais e outros actores trabalharem em conjunto para implementarem projectos que respondam a estas
prioridades, de modo a atingir resultados tangíveis e sustentáveis. A implementação das prioridades identificadas requer o envolvimento e comprometimento de um amplo número
de actores, incluindo o sector privado.

promoção da cooperação entre
portos, facilitando o seu desenvolvimento enquanto placas
giratórias da “economia azul”.

Criar um modelo de desenvolvimento regional sustentável
e socialmente inclusivo:
promovendo um melhor conhecimento dos desafios sociais na
Região Atlântica;
preservando e promovendo o
património cultural do Atlântico.
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Q u e m somos ?
Equipa de apoio - os seus parceiros no crescimento
azul sustentável

A missão da Equipa de Apoio inclui:
Divulgação de informações sobre o Plano de Acção, suas prioridades de
investigação e investimento e possíveis instrumentos de financiamento.
Disponibilização de uma plataforma online para interligar potenciais parceiros de projecto, e aconselhá-los sobre o uso de instrumentos financeiros da
UE para projectos que contribuem para a implantação do Plano de Acção, incluíndo através do Banco Europeu de Investimento (BEI), ou outro canal de
financiamento público ou privado a nível europeu, nacional e regional / local.
Actuar como ponto único de contacto para os interessados em operar nos
domínios abrangidos pelo Plano de Acção, criando e integrando redes de
organizações e indivíduos.
Organizar a “Atlantic Stakeholder Conference”, reunindo todos os actores
envolvidos na implementação do Plano de Acção.

Gildas Borel

Focal Point

França

Email: focalpointfrance@atlanticstrategy.eu
Twitter: @FocalPointFR

Amaya Vega
Focal Point

Email: focalpointireland@atlanticstrategy.eu
Twitter: @FocalPointIE

Irlanda
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Focal Point

PORTUGAL

Focal Point

Espanha

Focal Point

Reino
Unido

Jorge Graça
Email: focalpointportugal@atlanticstrategy.eu
Twitter: @FocalPointPT

Federico Cardona-Pons
Email: focalpointspain@atlanticstrategy.eu
Twitter: @FocalPointES

Ben Drakeford
Email: focalpointuk@atlanticstrategy.eu
Twitter: @FocalPointEN

O que podemos fazer por si?
Existimos para ajudá-lo a encontrar parceiros de projecto e desenvolver projectos que contribuam para implementar o Plano de Acção para o Atlântico. O nosso site contém toda a informação de que necessita: destaques sobre os últimos desenvolvimentos de políticas públicas, informações detalhadas sobre os países, pistas sobre oportunidades de networking, acesso a ideias
e potenciais parceiros de projecto, notícias sobre eventos, um helpdesk e muito mais! O site
- www.atlanticstrategy.eu - já está em funcionamento!

Publicações &
Media

Informação
sobre
financiamento

Notícias &
Eventos

Informação
sobre os Focal
Points

Siga-nos no
Twitter!
#EUAtlantic

Informação
sobre os países

Cooperação
Publique
ou envie-nos
questões
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Um atalho para
a oportunidade
de financiamento
certa para o seu
projecto
Não foi criado nenhum instrumento financeiro específico da UE para financiar as actividades
do Plano de Acção para o Atlântico. No entanto,
existem importantes oportunidades de financiamento a nível regional, nacional e europeu, mas a
informação está dispersa numa infinidade de sites
e outras fontes e nem sempre facilmente acessível. Para facilitar a sua tarefa, disponibilizamos no
nosso site informações actualizadas sobre financiamento (http:// www.atlanticstrategy.eu/en/funding/find-funding-opportunities). E mais, também
podemos divulgar as ideias de projetos ou de investimento que pretende promover (http://www.
atlanticstrategy.eu/en/funding/post-project-ideasinvestment) em áreas como:

Energia azul – energias renováveis com
base nos oceanos, incluindo eólicas
offshore
Os nossos mares e oceanos são uma vasta fonte de
energias renováveis, especialmente, mas não só, ao
longo da costa atlântica. As tecnologias de energia
dos oceanos estão actualmente a ser desenvolvidas
para explorar o potencial das marés e das ondas, bem
como as diferenças de temperatura e salinidade.

Aquacultura
O cultivo de pescado, crustáceos e plantas aquáticas é uma das áreas de mais rápido crescimento
no sector alimentar; já fornece o planeta com cerca de metade do pescado que comemos.

Turismo marítimo, costeiro e de
cruzeiros
A extraordinária beleza, riqueza cultural e grande
diversidade das áreas costeiras da UE tornaram-nas num destino popular para muitos turistas da
Europa e do exterior, fazendo do turismo costeiro e
marítimo um importante sector turístico.

Extracção de recursos minerais do leito
marinho
A quantidade de minerais existente no fundo do oceano é potencialmente grande. A mineração dos fundos marinhos prende-se com a recolha de minerais
para garantir a segurança do abastecimento e preencher uma lacuna no mercado onde a reciclagem
não seja possível ou adequada, ou a carga sobre a
mineração terrestre seja muito significativa.

Biotecnologia azul – incluindo produtos
médicos/farmacêuticos do mar
A vida marinha adaptou-se para prosperar nas condições ambientais extremas encontradas no mar. A
biotecnologia azul diz respeito à exploração e aproveitamento dos diversos organismos marinhos resultantes, a fim de desenvolver novos produtos.
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Um local para encontrar
os parceiros certos
A Cooperação é essencial para estruturar um bom projeto, mas encontrar o parceiro certo nem sempre é uma tarefa fácil. No nosso site pode encontrar pessoas com experiência
na sua área de negócio, com quem pode trocar ideias e desenvolver projetos em conjunto. E se desejar, teremos todo o gosto em inclur o seu contacto na nossa base de dados
(http://www.atlanticstrategy.eu/en/partners/find-partners).

Respostas às suas questões
No nosso site poderá encontrar informação relevante sobre notícias, projectos e enquadramento político. No caso de nos esquecermos de cobrir tópicos do
seu interesse, por favor contacte o focal point do seu país (ver informação anterior) ou o nosso helpdesk em helpdesk@atlanticstrategy.eu. Todas as questões relevantes irão melhorar a secção de “Perguntas Frequentes” do nosso site
(http://www.atlanticstrategy.eu/en/about/faq).

Um serviço “cara-a-cara” no seu país
A Equipa de Apoio estará presente em eventos locais e nacionais para informar os diversos públicos sobre a Estratégia Atlântica e oportunidades de financiamento. Documentação chave, apresentações e outros materiais audio-visuais serão distribuídos durante os eventos e disponibilizados online
(http://www.atlanticstrategy.eu/en/library).

Siga-nos na web!
O site será o principal canal de disseminação,
mas a divulgação será reforçada através do
Twitter e do LinkedIn. Seja o primeiro a seguir-nos em #EUAtlantic ou a contribuir para os
debates no LinkedIn em (https://www.linkedin.
com/groups/Support-Team-Atlantic-Action-Plan8178308?home=&gid=8178308).
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