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Projetos avaliados em 2016 (não exaustivo) 

SCOD, AYCH, PAT EcoRIS3, Atlantic Digital Startups Academy, MyB4MyE, Andreas Demetar, Capiten, 

SeaCities, Redawn, Atlantic Social Labs, MMIAH, EPICAH, GreenLabs, Atlantic Nauticulture, EuroBio, 

Atlantport, ZEMAA, Marville, Residências de artistas, CompostC2C. 

Resumo do projeto EcoRIS3 (San Sebastián, Cork, CCAA) 

EcoRIS3 tenha sido aceite pela Europa Interreg e começou na quinta-feira 1º 2017 e terá uma duração de 5 

anos. EcoRIS3 é um projeto focado a transferência da inovação e do conhecimento produzido pelos centros de 

pesquisa, organizações de tecnologia e ensino superior, para as empresas locais e regionais. O objetivo 

principal do EcoRIS3 é, portanto, para converter os resultados da I+D em oportunidades econômicas. 

Resumos dos projectos INTERREG Espaço Atlântico aceitados para 2nd fase 

Cidades inteligentes e plataformas de dados abertos (SCOD) (Faro, Gijón, San Sebastián, Cherbourg, Poitiers, 

CCAA) 

Fortalecer e criar plataformas digitais locais para a partilha de dados, permitindo que as empresas para melhor 

atender as necessidades dos usuários. 

Hubs Atlânticos de Jovens Criativos (AYCH) (Brest, Gijón, St Nazaire, CCAA) 

Conectar pessoas, ideias, habilidades, tecnologias e empresas através de uma rede de centros, a fim de revelar 

o potencial de juventude criativa e empreendedora. 

Promoção Atlântica do Talento (PAT) (BDI, San Sebastián, Santiago, Cork, Faro, Viana, Lisboa, CCAA) 

Promover os pontos fortes do sectores económicos atlânticos à internacionalização das PME. 

Atlantic social labs (Avilés, Santiago, Cork) 

O Atlantic Social Lab contribuirá para criar um Ecossistema Atlântico de Inovação Social que permitirá aplicar 

soluções para promover a inovação social no setor público, nas empresas e nas ONG. 

CompostC2C (Brest, Cork) 

Compost C2C visa o atingir a aplicação geral de técnicas de compostagem em cidades Atlânticas, promovendo 

a reciclagem dos resíduos orgânicos, a ecoeficiência e o crescimento verde no EA. 

Academia das Startups Digitais do Atlântico (ADSA) (Brest, Poitiers, Cork) 

Estimular a inovação e a competitividade das startups digitais no espaço Atlântico e depois 

internacionalmente.  

Military and industrial Atlantic Heritage (MMIAH) (Cork, La Rochelle) 

Capitalize o legado industrial e militar do Espaço Atlântico para criar novos usos e valores como o turismo e 

para promover o desenvolvimento sustentável e inovadora dos territórios. 

Resumo da ideia de projeto de Residências de Artístas 

Este é uma ideia de projeto que emergiu em Outubro de 2016 sobre o intercâmbio de artistas entre cidades 

CCAA. Seu objetivo é, portanto, permitir as cidades desenvolver a dimensão mais cultural e criativa e de 

promover o intercâmbio dentro da área Atlântica. 


