Plano de Ação para o Atlântico 2.0
O desenvolvimento sustentável da
economia azul no Atlântico sustenta o
Pacto Ecológico Europeo
Das Falésias de Moher às praias do Algarve, dos
estuários da Normandia às cinzas vulcânicas das Ilhas
Canarias... O Atlântico define as culturas, os
ecossistemas e as economias ao longo da costa
ocidental da Europa. Desde 2011, a Comissão Europeia
e todas as partes interessadas do Atlântico têm
trabalhado em conjunto para apoiar a economia azul do
Atlântico e enfrentar os desafios específicos da região.
Nos últimos dez anos, temos transformado essa
experiência num novo plano de ação, que criará ainda
mais oportunidades para as regiões marítimas do
Atlântico.

@VSinkevicius

"O plano de ação para o Atlântico
2.0 reforçará a bacia marítima
atlântica como a forca motriz da
economia azul sustentável de UE.
Ele contribuirá à recuperação
europeia e apoiara os objetivos do
Pacto Ecológico Europeu”
Virginijus Sinkevičius – Comissario
do Ambiente, Oceanos e Pescas

Um plano de ação feito com a participação ativa das partes interessadas do Atlântico.
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Plano de Ação para o Atlântico 2.0
Baseando-se em projetos bem-sucedidos numa bacia marítima única
Em 2013, a Comissão Europeia introduziu o plano de ação para o Atlântico para
implementar a estratégia para o Atlântico. A sua concessão contou com a implicação de
centenas de partes interessadas de toda a região marítima do Atlântico.
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O resultado foi impressionante: 1.200
projetos marítimos foram estabelecidos no
âmbito do plano de ação. Os mesmos
visavam a proteção ambiental, uma
conectividade melhorada e a inclusão social
na área
do Atlântico.
No total, estes projetos representaram
investimentos de quase €6 mil milhões.

Grupo indicativo dos projetos implementados pelo plano de ação para o Atlântico
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Plano de Ação para o Atlântico 2.0
Estimular a economia azul num mundo em constante mudança
Num contexto de incertezas sociais e económicas, a UE prepara a
próxima geração de programas financiados pela EU para promover a
recuperação económica.
1 Portos do Atlântico
2

Competências “azuis”&
literacia oceânica

3 Energias oceânicas
Resiliência das zonas

4 costeiras & um oceano
saudável

Como portais & polos
para a economia azul
Criando novas gerações de
cidadãos atlânticos
Alcançar a neutralidade
carbónica & o Pacto
Ecológico Europeu

Para as sociedades
& os ecossistemas

O plano de ação renovado para o
Atlântico, com os seus quarto
pilares temáticos, contribui ao
Pacto Ecológico Europeu, um
modelo socialmente inclusivo de
desenvolvimento sustentável e
criação de emprego,
salvaguardando simultaneamente
os ambientes marinhos e costeiros
e garantindo um oceano saudável.

O Plano de Acão para o Atlântico 2.0 apoiará:
+ A pesquisa e o investimento na área de redução das emissões de gás com efeito de
estufa e o desenvolvimento de energias renováveis;
+ A luta contra a poluição marinha através da promoção de transporte marítimo
ecológico e a coordenação das ações contra o lixo marinho;
+ A criação de novos empregos, abordando os défices de competências nos setores da
economia azul e criando uma ligação entre os centros de formação de EU e as empresas;
+ A adaptação às alterações climáticas através do melhoramento da observação
costeira e promovendo medidas rentáveis de proteção costeira.
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Plano de Ação para o Atlântico 2.0
Mobilizar recursos e promover a futura cooperação
O Plano de Acão para o Atlântico 2.0 reforçará a cooperação entre
os países participantes, a nível europeu e internacional, de acordo
com as Declarações de Galway e de Belém.


O mesmo criará também melhores sinergias entre as principais
fontes de financiamento, incluindo os futuros programas de
cooperação territorial no espaço Atlântico, o Fundo Europeu dos
Assuntos Marítimos e das Pescas (FEAMP), Horizonte Europa,
Mecanismo Interligar a Europa, programa LIFE, instrumentos
financeiros inovadores geridos pelo Banco Europeu de
Investimento, assim como o financiamento nacional e regional.

Encontre o plano de acao para o Atlantico em linha
Descubra os recursos, as ações & as
possibilidades de cooperação no espaço
Atlântico:

https://atlanticstrategy.eu/

Inscreva-se ao fórum marítimo da UE para
juntar-se à comunidade eletrónica de
conhecimentos sobre o espaço Atlântico:

Fórum Atlântico

e

https://maritime.easme-web.eu/

https://webgate.ec.europa.eu/maritimeforum/en/frontpage/555
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