
Nautismo Espacio Atlántico
I Reunión de coordinación rexional – Galicia

18.02.2009, Centro ao Aire Libre de Castrelo de Miño (Sede de AGAN)

Rede piloto para as experimentacións de AGAN no marco do proxecto NEA2
2.3 Desenvolver os produtos náuticos no interior (hinterland) do Espazo Atlántico
3.1 Posta en marcha de formacións de pre-profesionalizac ión e profesionalización dirixidas a públicos en inserción social



Orde do día

• Obxectivo da reunión de coordinación 
temática do 23-24.03.2009 

•Necesidade de Coordinación Rexional

• Definición dos obxectivos estratéxicos para 
Galicia



Intervención previa de François Arbellot, 
Responsable coordinación técnica do Proxecto NEA2

• Presentación dos últimos avances do 
Proxecto NEA 

• Resposta as preguntas

François Arbellot
Mob: 00 33 677 14 62 75
Tel: 00 33 298 02 20 15
Fax: 00 33 298 02 83 40
Mail: francois.arbellot@nea2.eu
Site: www.nea2.eu



I.  Reunión de coordinación (23-24.03.2009)
Comisións temáticas Economía / sociedad / Medioambiente

• A qué corresponde a coordinación 
temática transnacional do proxecto
NEA 2

� Actividade 3 (accións 3.1 a 3.5), para o 
desenvolvemento económico do sector Náutico no 
espacio Atlántico

�Actividade 4 (accións 4.1 a 4.5), para que o sector 
náutico sexa un sector exemplar a nivel internacional polas
súas cualidades medioambientais

�Actividade 5 (accións 5.1 a 5.4), para desenvolver 
a integración social do sector Náutico no Espacio 
Atlántico

I.1

Reunión de 
Coordinación



• Os Coordinadores temáticos

� Joao Zamith (Nautismo e Medioambiente) 

joaozamith@interceltica.org ***

+351/966 880 192

� Alex Lake (Nautismo e Economía)

alex.lake@cornwallenterprise.co.uk ***

+44/1209 616083

� Delphine Glais + Vincent Mazure (Nautismo e 
Cohesión Social)

D. Glais: : delphine.glais@cg29.fr

+33/ 2 98 76 20 24 

V. Mazure: vincent.mazure@wanadoo.fr

+33/ 671 209 962

I.2

Reunión de 
Coordinación



I.3

Reunión de 
Coordinación

• Papel dos Coordinadores temáticos

As accións realizanse de maneira colectiva polos 
socios interesados e baixo a dirección do socio 
coordinador temático segundo o proceso seguinte:

�elaboración colectiva do marco definitivo de cada 
acción

�Inventario, diagnóstico da situación

�Elaboración de pregos de condicións de estudios, 
novos produtos, eventos, equipamentos ou ferramentas, de 
contidos de formación, de accións rexionais de aproximación 
entre contros de recursos e empresas…

�Experimentación nas rexións afectadas pola acción 
segundo os pregos de condicións



I.3

Reunión de 
Coordinación

• Papel dos Coordinadores temáticos

�Balance das experimentacións (cuantitativo, cualitativo, 
financieiro)

� Transferencias dos coñecementos: recolleita e 
accesibilidade dos datos dos datos, documentos balance, 
realización de guías de boas prácticas, de “caixas” de 
ferramentas”, finalización do contido de formación…

�Enriquecemento do proxecto global, recomendacións
para as políticas de desenvolvemento do nautismo



I.4

Reunión de 
Coordinación

• A reunión dos 23-24 de marzo de 2009

Programa

�23 pola mañá: economía

�23 pola tarde: Medioambiente

�24 pola maña: Social

Obxecto

Para cada comisión, tratárase de definir e validar os 
obxectivos, o métodoe o calentario da temática. Para 
cada acción: 

�Definición dos obxectivos e contidos

�Calendario de traballo

�Indicadores

�¿Hai un animador temático para a acción?



II,1

Coordinación 
Rexional

II.  A necesidade de coordinación rexional
Coordinador rexión / Animador Economía, Social, Medioambiente

• Crear, fortalecer as redes do sector náutico que 
sexan capaces de levar un proxecto e desenvolver as 
prolongacións

• Contribuír ao fortalecemento da cooperación entre 
as rexións e contribuír ao desenvolvemento: 

� dun saber “Espacio Atlántico” que sexan recoñecido a nivel 
europeo e internacional

� da economía marítima no Espacio Atlántico

� dunha Identidade Espacio Atlántica fundamentado na
valorización do mar en respecto dos valores do 
desenvolvemento sostible



II,2

Coordinación 
Rexional

II.  A necesidade de coordinación rexional
Coordinador rexión / Animador Economía, Social, Medioambiente



• Participación na actividade 3 (Economía)

III.1

Obxectivos
estratéxicos

III. Definición de obxectivos estratéxicos de Galicia

• Participación na actividade 4 (Medioambiente)



III.1

Obxectivos
estratéxicos

III. Definición de obxectivos estratéxicos para Galicia

• Participación na actividade 5 (Social)

• Participación na actividade 6 (transversal)



� Debate

III.2

Obxectivos
estratéxicos

• Intereses xenéricos do Náutismo galego
no Espacio Atlántico

III. Definición de obxectivos estratéxicos
para Galicia



III.3

Obxectivos
estratéxicos

• Representatividade dos Intereses do 

Náutismo galego no Espacio Atlántico  (Potenciar un factor 
multiplicador para o proxecto en Galicia)

III. Definición de obxectivos estratéxicos para Galicia

�Sello/certificación NEA2 para entidades 
representativas do sector do Náutismo en 
Galicia a través de accións dos socios levadas 
fora de  financiación NEA2 (exemplo: Xogos
2010 – Fundación Deporte Galego)

�Apoio a toda entidade que desexase entrar 
no proxecto NEA2 como socio Asociado 
(estatuto en fase de reflexión)



III.3

Obxectivos
estratéxicos

III. Definición de obxectivos estratéxicos para Galicia

• O factor multiplicador de AGAN no marco de 

NEA en 2004-2007



Gracias pola súa atención

Rede piloto para as experimentacións de AGAN no marco do proxecto NEA2
2.3 Desenvolver os produtos náuticos no interior (hinterland) do Espazo Atlántico
3.1 Posta en marcha de formacións de pre-profesionalizac ión e profesionalización dirixidas a públicos en inserción social


