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PROMOVENDO 
UM CRESCIMENTO 
INTELIGENTE, SUSTENTÁVEL 
E INCLUSIVO NA 
REGIÃO ATLÂNTICA



O Plano de Ação para o 
Atlântico tem como objetivo 
revitalizar a economia 
marítima na área do Oceano 
Atlântico. Mostra como 
os Estados-Membros 
Atlânticos da UE, as suas 
regiões e a Comissão 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 incentiva 
os cinco Estados-
Membros Atlânticos da 
UE, nomeadamente a 
França, Portugal, Espanha, 
Reino Unido e Irlanda, a 
trabalharem em conjunto em 
áreas onde anteriormente 
trabalhavam individualmente, 
para o crescimento 

O QUE É O PLANO 
DE AÇÃO PARA 
O ATLÂNTICO?



sustentável e inclusivo nas suas regiões costeiras. 
Eles poderão compartilhar informação, custos, 
resultados e melhores práticas, e gerar ideias 
para desenvolver outras áreas de cooperação 
das atividades marítimas. Isto inclui as atividades 
tradicionais, como a pesca, a aquicultura, o 
turismo e os transportes, bem como as atividades 
emergentes, como as energias renováveis 
offshore e a biotecnologia marinha.

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. O Plano define as prioridades para a 
investigação e o investimento para fazer avançar 
a ‘Economia Azul’ na área Atlântica. O Plano de 
Ação para o Atlântico 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 conectividade;
• Criar um modelo de desenvolvimento regional 

sustentável e socialmente inclusivo. 

O Plano de Ação é um convite 
ao sector 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.

O valor económico do Oceano 
Atlântico é significativo para os 
países situados nas suas costas. 
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, o Irish 
Marine Institute em Galway, 
a União Europeia, os Estados 
Unidos e o Canadá assinaram, 
a ‘Declaração de Galway sobre 
a cooperação no Oceano 
Atlântico’ concordando, assim 
unir forças na investigação sobre 
o Oceano Atlântico, garantindo 
que este permanece saudável, 
sustentável e produtivo.

A ‘economia azul’ 
representa 5,4 milhões de 
postos de trabalho e um 
valor acrescentado bruto 
na ordem dos 500 mil 
milhões de euros por ano.
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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 para 
desenvolver projetos que contribuam para implementar o Plano de Ação.

A Equipa de Apoio operando através de cinco ‘Focal Points’ baseados 
nos Estados-Membros Atlânticos da UE, apoia os agentes a encontrar 
oportunidades de financiamento e parceiros adequados para o 
desenvolvimento de projetos, dissemina informação sobre temas atuais 
dos setores marítimos e das pescas, e participa e organiza eventos. Os 
‘focal points’ são coordenados por uma equipa sedeada em Bruxelas, que 
também gere um site dinâmico e interativo, a fim de facilitar a partilha de 
conhecimento, diálogo e cooperação entre as partes interessadas 
(www. atlanticstrategy.eu).

Os contatos dos ‘focal points’ estão disponíveis através do seguinte link: 
www.atlanticstrategy.eu/pt/contact/the-support-team

O QUE É A EQUIPA DE APOIO 
DO PLANO DE AÇÃO PARA 
O ATLÂNTICO?
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SERVIÇOS

A Equipa de Apoio do Plano de Ação para o Atlântico foca o seu trabalho em três 
áreas:

Aconselhamento: 
Disseminação de informação sobre a Estratégia Atlântica, as suas prioridades de 
investigação e investimento, e possíveis instrumentos de financiamento, através 
de meios de comunicação online e plataformas sociais. Os Focal Points 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 dos seus Focal 
Points ou do serviço específico no site) e aconselha-os 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, bem como 
outras contribuições de financiamento público ou privado para esses projetos. Os 
convites à apresentação de propostas ou concursos relevantes para a implementação 
do Plano de Ação para o Atlântico são também divulgados online.

Divulgação: 
A Equipa de Apoio está continuamente a enriquecer a rede de contatos estabelecida, 
incluindo do setor privado e PMEs, autoridades regionais, clusters e autoridades dos 
Estados-Membros. Estes contatos são recolhidos e divulgados através de uma base de 
dados online de parceiros, aberta a todos os interessados. Com base nestes contactos a 
Equipa de Apoio divulga informação atualizada e convida os agentes para a conferência 
anual das partes interessadas do Atlântico, que reúne todos os atores interessados, e 
facilita a criação de redes e atividades de matchmaking.
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EQUIPA DE APOIO

PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO 
DE PROJETOS DA EQUIPA DE 
APOIO DO PLANO DE AÇÃO PARA 
O ATLÂNTICO

• Helpdesk
• Plataforma de networking
• Informação sobre desenvolvimentos de políticas
• Site interativo e redes sociais
• Informação sobre eventos e oportunidades de cooperação
• Participação em eventos locais sobre a Economia Azul
• Informação sobre programas de financiamento regionais, nacionais e europeus
• Organização de eventos locais de divulgação e procura de parceiros
• Informação sobre estratégias marítimas relevantes para o Atlântico
• Apoio ‘cara-a-cara’ por especialistas nacionais

PROMOTOR
de projetos

• Universidades
• Centros de Investigação
• Redes europeias
• Autoridades Locais
• Autoridades Regionais
• Autoridades nacionais
• ONG
• Empresas

IDEIA
de projeto

STAKEHOLDERS



Existimos para ajudá-lo a identificar 
parceiros de projeto e desenvolver projetos 
que contribuam para implementar o 
Plano de Ação 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 
projeto, notícias sobre eventos, uma linha 
de helpdesk e muito mais!

O site - www.atlanticstrategy.eu - está em 
funcionamento, e com a ajuda dos Focal 
Points nos respetivos Estados-Membros, já 
está a ajudar centenas de atores a atingir 
seus objetivos.

O QUE PODEMOS 
FAZER POR SI?

Questões 
recebidas124

Stakeholders que 
participaram nos eventos 
organizados pelo projeto

739

Stakeholders 
contactados1.872

Posts
(167 membros)166

Tweets 
(1.112 seguidores)4.543

Média mensal de 
visitantes do site (58% 
da região atlântica)

1000
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TESTEMUNHOS 
SOBRE O APOIO 
PRESTADO

o site é útil no meu papel de identificar 
e intermediar oportunidades para 
investigadores irlandeses e empresas do 
Cluster SmartOcean.‘

Dr. Edel O’Connor, Coordenadora 
Nacional do Advanced Marine Technology 
Programme, Marine Institute

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 atuação, com quem pode 
trocar ideias e desenvolver projetos em 
conjunto. Agora tem a oportunidade 
de se tornar membro desta Rede 
Atlântica: 
(http://www.atlanticstrategy.eu/en/content/
become-partner)

‘Enquanto Conselheiro com um interesse na 
regeneração costeira, acredito que a rede 
do Plano de Ação para o Atlântico abre 
oportunidades de outra forma fechadas. 
Ao longo dos últimos sete anos pude 
acompanhar regionalmente dois projetos 
INTERREG, liderados pela Universidade de 
Cardiff e envolvendo unidades académicas 
da Irlanda, Bretanha, Portugal e Espanha. 
Agora que esses projetos terminaram, 
a rede do Plano de Ação sinaliza o novo 
caminho que as regiões costeiras devem 

Para facilitar a sua vida, o nosso site 
dispõe de uma plataforma dedicada aos 
projetos ou ideias de investimento que 
pretende promover: 
(http://www.atlanticstrategy.eu/en/funding/post-
your-project-investment-ideas)

‘Consideramos de extrema importância as 
sinergias com parceiros de outras regiões 
atlânticas para desenvolver ações comuns. 
Nós reconhecemos o papel da Equipa de 
Apoio e o envolvimento pessoal dos Focal 
Points para nos ajudar a identificar potenciais 
parceiros para os projetos em nome do Plano 
de Ação para o Atlântico. O Mecanismo de 
Assistência ajuda-nos a divulgar e a promover 
as nossas ideias de projeto, aumentando as 
probabilidades de encontrar os parceiros 
adequados e de transformar essas ideias em 
projetos reais, relacionados com as novas 
tecnologias de despoluição dos sedimentos 
marinhos na água do mar.’

M. Brahi Benaissa, Assessor Técnico e 
Científico, Geocorail SAS

E também disponibilizamos livre 
acesso a informação atualizada sobre 
financiamento:
(http://www.atlanticstrategy.eu/en/funding/find-
funding-opportunities)

‘Enquanto Coordenadora Nacional do 
Advanced Marine Technology Programme, 
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compartilhar para promover investimento 
baseado em energias renováveis, 
adaptação costeira, e uma nova gama de 
atividades turísticas, também baseadas 
no património. A rede tem grande valor na 
ligação de regiões que partilham interesses 
comuns, e o empenho dos cinco ‘Focal 
Points’ neste âmbito é exemplar.’
 
Stuart Anderson, Conselheiro, Conwy 
County Council

Muita informação sobre notícias, 
projetos e enquadramento político está 
disponível no site. Se nos esquecermos 
de cobrir tópicos do seu interesse, por 
favor contacte o Focal Point do seu país 
(veja as informações anteriores) ou o 
nosso helpdesk em 
helpdesk@atlanticstrategy.eu. 
Todas as questões relevantes 
irão melhorar a secção dedicada a 
“Perguntas frequentes” no site: 
(http://www.atlanticstrategy.eu/en/about/
faq).

‘O Centro de Ciências do Mar é um pólo 
de ciência, inovação e formação para a 
Economia Azul. A nossa presença na base 
de dados das partes interessadas do Plano 
de Ação para o Atlântico permite-nos 
alargar a rede de potenciais parceiros 
e colaborações através do Atlântico, o 
que é crucial para as nossas atividades. 

A base de dados das partes interessadas 
é um recurso útil para aproximar os 
interlocutores atlânticos e estabelecer 
ligações duradouras.’

Tiago Magalhães, Diretor Executivo do 
Centro de Ciências do Mar

A Equipa de Apoio está presente 
em eventos locais e nacionais para 
informar variados públicos sobre a 
Estratégia Atlântica, e oportunidades 
de financiamento. Documentação 
relevante, apresentações e outro 
material audiovisual produzido para, 
ou recolhido durante os eventos será 
disponibilizado online:
(http://www.atlanticstrategy.eu/en/library).

‘O problema da periferia que enfrentamos 
nas Ilhas Canárias dificulta o acesso a 
atores localizados nas regiões atlânticas 
continentais. O papel da Equipa de Apoio 
na organização de eventos a nível nacional 
e da UE, onde os atores marítimos estão 
representados, mas também a eficiência 
e a predisposição pessoal dos Focal Points 
ajuda a tornar-nos mais visíveis no cenário 
europeu, e a encontrar potenciais parceiros 
que queiram colaborar connosco.’

Jose Luis Guersi Sauret, Presidente do 
Technology Centre of Marine Science 
CETECIMA
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OS NOSSOS FOCAL POINTS: 
‘EXPERIÊNCIA NO TERRENO’

FP França: Base de dados de parceiros
A base de dados de parceiros é uma ferramenta útil para ajudar os atores a 
encontrarem parceiros para os seus projetos. A arquitectura da base de dados 
facilita a procura de parceiros, favorece o intercâmbio, reuniões, e auxilia a 
identificação de projetos comuns. Além disso, ajuda as autoridades públicas 
(nacionais, regionais, locais) a identificar atores emergentes dos setores 
marítimos, e fontes de financiamento relevantes.

Email: focalpointfrance@atlanticstrategy.eu
Twitter: @EUAtlantic

GILDAS BOREL
Focal Point para a França

FP Irlanda: Serviços de aconselhamento
Um dos aspetos mais gratificantes da minha função como Focal Point para 
a Irlanda é fornecer orientação sobre oportunidades de financiamento. 
A natureza do sector marítimo e a sua relevância em várias áreas, pode 
dificultar a identificação de financiamentos adequados a uma exigência 
específica de um projeto. O meu objetivo tem sido disponibilizar aos agentes 
interessados não só as ferramentas e o conhecimento para se candidatarem 
a financiamento, mas também estimular a sua criatividade para verem o 
potencial dos financiamentos que estão disponíveis.

Email: focalpointireland@atlanticstrategy.eu
Twitter: @EUAtlantic

ELIZABETH O´REILLY 
Focal Point para a Irlanda
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FP Reino Unido: Desenvolvimento de projetos
É claro que existem muitos agentes com ideias de projeto interessantes 
e viáveis relativas ao crescimento azul no Espaço Atlântico. A seção de 
ideias do projeto do site é uma ferramenta particularmente útil para os 
agentes compartilharem e desenvolverem as suas ideias. Em particular, 
podem identificar outros atores registados que sejam parceiros adequados 
na partilha / desenvolvimento das suas ideias de projeto para diversas 
oportunidades de financiamento.  

Email: focalpointuk@atlanticstrategy.eu
Twitter: @EUAtlantic

BEN DRAKEFORD
Focal Point para o Reino Unido

FP Portugal: Serviços de Match-making
O nosso papel enquanto Focal Points é construir pontes entre os países 
da área Atlântica, e estabelecer bases de trabalho comuns entre os atores 
dispostos a implementar projetos que contribuam para o crescimento da 
Economia Azul. Teremos o maior gosto de colocar os nossos recursos e rede 
de contactos em ação para ajudá-lo a navegar entre a diversidade e riqueza 
do Atlântico, para encontrar o parceiro adequado para o seu projeto.

Email: focalpointportugal@atlanticstrategy.eu
Twitter: @EUAtlantic

JORGE GRAÇA
Focal Point para Portugal

FP Espanha: Desenvolvimento de projetos
O principal objetivo da Equipa de Apoio é facilitar e promover ideias de 
projeto alinhadas com as prioridades do Plano de Ação para o Atlântico. 
Apoiamos ideias em qualquer grau de desenvolvimento, desde esboços, 
a projetos prontos para serem submetidos a diferentes instrumentos 
de financiamento, e temos uma abordagem adaptada, dependendo da 
maturidade do projeto. O nosso trabalho tem como objetivo melhorar e 
transformar meros conceitos em projetos financiados com sucesso.   

Email: focalpointspain@atlanticstrategy.eu
Twitter: @EUAtlantic

FEDERICO CARDONA-PONS 
Focal Point para Espanha
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www.atlanticstrategy.eu

LinkedIn: bit.ly/LinkedIn_AtlanticStrategy
Twitter: twitter.com/EUAtlantic


