Cooperação Territorial Europeia
PO Transnacional Espaço Atlântico 2014-2020
O Programa de Cooperação Transnacional para o Espaço Atlântico 2014-2020, foi elaborado tendo
por base os objetivos da Estratégia Europa 2020 e da Estratégia Marítima para Atlântico. O
Programa pretende contribuir para estas estratégias adotando objetivos atingíveis, suscetíveis de
gerar resultados com impacto positivo no território do Espaço Atlântico.
O Programa 2014-2020, cofinanciado pelo FEDER, no montante de 140 013 194€ irá cobrir uma
área mais ampla do que o Programa anterior devido à inclusão das Ilhas Canárias e das regiões
Autónomas dos Açores e da Madeira.

A área geográfica elegível do Programa é composta
por 37 regiões pertencentes a 5 países (Portugal, Espanha, França, Irlanda e Reino Unido).
Eixo Prioritário 1 – Promover a inovação e a competitividade
 PI 1b - Fomento do investimento empresarial em I+i, ou desenvolvimento de vínculos e
sinergias entre as empresas, os centros de investigação e desenvolvimento e o setor do
ensino superior
Eixo Prioritário 2 – Promover a eficiência dos recursos
 PI 4a - Promoção da produção e distribuição de energia proveniente de fontes renováveis;
 PI 6g - Melhoria do ambiente urbano, recuperação de zonas industriais e redução da
poluição do ar
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Eixo Prioritário 3 – Fortalecer os sistemas de gestão de riscos
 PI 5b - Promoção de investimentos para fazer face a riscos específicos, assegurar a
capacidade de resistência às catástrofes e desenvolver sistemas de gestão de
catástrofes
Eixo Prioritário 4 – Valorizar a biodiversidade e os ativos naturais e culturais
 PI 6c - Proteção, promoção e desenvolvimento do património cultural e natural
 PI 6d - Proteção e reposição da biodiversidade, a proteção e reabilitação dos solos e a
promoção de serviços ligados a ecossistemas, incluindo a rede NATURA 2000 e
infraestruturas verdes
Eixo Prioritário 6 - Assistência Técnica
O Programa deverá apoiar a redução de barreiras à inovação e contribuir para a criação de um
contexto empresarial orientado para a inovação, atraindo novos investimentos e atividades nas
áreas de I&D&i. A criação de empresas mais orientadas para o conhecimento que permita o
acesso ao mercado é também uma das prioridades, outra prioridade será a promoção de uma
economia mais competitiva mas ao mesmo tempo mais ecológica e eficiente em termos de
recursos.
Todas as Autoridades do Programa (Gestão, Certificação e Auditoria) encontram-se sediadas em
Portugal, sendo Autoridade de Gestão a Comissão de Coordenação Regional do Norte. O
Secretariado Conjunto está localizado no Porto. A Agência para o Desenvolvimento e Coesão, IP é
a Autoridade de Certificação e de Pagamento e enquanto Autoridade Nacional para Portugal é
também responsável pelo acompanhamento dos projetos e validação da despesa dos parceiros
portugueses.
Para obter informação mais detalhada por favor
http://atlanticarea.ccdr-n.pt/presentation/2014-2020

consulte o site

do Programa em
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