 VALCONMAC: Valorização e conservação dos recursos florestais na Macaronésia.
Viceconsejería de Lucha Contra el Cambio Climático, Gobierno de Canarias.
 SOSTURMAC: Valorização sustentável do património natural e arquitetônico e
desenvolvimento de iniciativas de turismo de baixo carbono nas Ilhas Canárias e Cabo
Verde. Instituto Tecnológico y de Energías Renovables (ITER).
 ECOTUR AZUL: Desenvolvimento de um modelo comum de ecoturismo para valorizar
e proteger os recursos patrimoniais dos territórios costeiros e marítimos,
contribuindo para a estratégia de "Crescimento Azul" da área de cooperação
macaronésica. Sociedad de Promoción Exterior de Lanzarote (SPEL).
 MARGULLAR: Património arqueológico subaquático e turismo na Macaronésia.
Cabildo de Lanzarote.
 ECOTOUR: Valorização dos recursos naturais nas zonas costeiras protegidas como
atração do ecoturismo. Cabildo de Gran Canaria.
 CdTEcoTur: Gestão do Território e Ecoturismo na Macaronésia. Consorcio Insular de
la Reserva Mundial de la Biosfera La Palma.

 ECO-TUR: Rede transnacional de municípios para a coprodução de uma estratégia
para a valorização do património natural e etnográfico através da promoção do
ecoturismo e do turismo ativo. Ayuntamiento de Teguise.
11:20h-11:30h. Pausa.
 DIOMEDEA: Ações para estimular e implementar o sector do ecoturismo nos Espaços
Naturais de Tenerife e da Mauritânia. Cabildo Insular de Tenerife.
 RECORED: Rede de rotas turísticas preferenciais em Sítios do Património Mundial do
Atlântico da Macaronésia. Cabildo Insular de Tenerife.
Prioridade 6.d) proteger e restaurar a biodiversidade e o solo e promover serviços
ecossistêmicos, incluindo através da Natura 2000 e de infraestruturas verdes.
Objetivo: Proteger e melhorar a conservação das áreas naturais e da sua biodiversidade.
 ECOFIBRAS: Valorização ecosustentável de espécies vegetais invasoras da
Macaronésia para obtenção de fibras para uso industrial. Universidad de Las Palmas
de Gran Canaria.
 MACFLOR: Atlas Macaronésico da Biologia Reprodutiva e Aplicações para a
Conservação. Cabildo Insular de Gran Canaria-Jardín Botánico Canario Viera y
Clavijo-Unidad Asociada al CSIC.
 LUMINAVES: Poluição luminosa e conservação nos arquipélagos macaronésicos:
reduzir os efeitos nocivos da luz artificial sobre as populações de aves marinhas.
Sociedad Española de Ornitología (SEO/BirdLife).
 MIMAR: Monitorização, controlo e mitigação da proliferação de organismos
marinhos associados à perturbação humana e às alterações climáticas na Região
Macaronésica. Viceconsejería de Lucha contra el cambio climático, Gobierno de
Canarias.
12:30h-13:00:

