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Representante do Fundo Regional de Coesão em reunião do projecto 
“CLIMARCOST” 

 

O Fundo Regional de Coesão (FRC) vai participar no próximo dia 4 de 
Maio, sexta-feira, em Las Palmas, Gran Canária, numa reunião da 
comissão de coordenação do projecto “CLIMARCOST”. 
 
A participação do FRC faz-se na qualidade de chefe de fila do 
projecto, sendo que a representação daquele organismo será 
assegurada por Paulo Fernando Lopes Mendes, vogal do seu conselho
directivo. 
 
O projecto “CLIMARCOST” tem como objectivos centrais contribuir 
para manter uma rede de ondógrafos e de estações automáticas de 
aquisição de dados meteorológicos, estabelecer centros operacionais 
que recebam, analisem, armazenem e divulguem a informação e 
promover a posição geo-estratégica dos arquipélagos atlânticos, no 
sentido de incrementar o interesse internacional pelo 
acompanhamento dos fenómenos meteorológicos na bacia atlântica. 
 
Com isto, pretende-se contribuir para um aumento significativo da 
segurança e eficiência de todas as actividades marítimo-portuárias, 
incluindo a pesca, o que é, igualmente, vital para o bem-estar e 
defesa das populações e bens, a manutenção de infra-estruturas 
portuárias e o aumento da rentabilidade das actividades económicas 
relacionadas com o mar e zonas litorais. 
 
 

Quinta-Feira, dia 03 de Maio de 2007  

 

Outras notícias do tema actualidade    
- Digitalização d' A União é investimento inédito nas ilhas
- Uma Garça Real Americana foi encontrada na quarta-feira à noite na Prainha
- Genealogias da Ilha Terceira em Debate no RCA
- Aves ameaçadas dos Açores presentes na maior feira internacional de turismo 
ornitológico
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