Cooperação Territorial Europeia
PO Transnacional SUDOE 2014-2020
O Programa de Cooperação Transnacional para o Sudoeste Europeu (SUDOE), cofinanciado pelo
FEDER, foi elaborado tendo por base os objetivos da Estratégia Europa 2020. O quadro lógico
deste Programa transnacional confere uma especial atenção ao desenvolvimento de ações que
incidem sobre o crescimento inteligente e sustentável tendo o montante financeiro atribuído ao
Programa, 106 810 523€, sido distribuído com a clara intenção de focar os recursos na
consolidação de redes de cooperação e resultados de excelência potenciando o investimento em
setores prioritários para este espaço.

O espaço SUDOE é composto por 30 NUT
III pertencentes a 4 países (Portugal, Espanha, França e Reino Unido_Gibraltar).
O Programa aposta na concentração dos recursos financeiros com base em dois princípios
fundamentais, competitividade e sustentabilidade.
Área de Intervenção 1 - Desenvolvimento Inteligente
Eixo Prioritário 1: Promover a investigação, o desenvolvimento tecnológico e a inovação
 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 - Melhorar a competitividade das PME



PI 3a - Promoção do espírito empresarial, em particular facilitando o aproveitamento
económico de novas ideias e estimulando a criação de novas empresas, também através
de incubadoras de empresas;
PI 3b - Desenvolvimento e a aplicação de novos modelos empresariais para as PME, em
particular para a sua internacionalização
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Área de Intervenção 2 - Desenvolvimento Sustentável
Eixo Prioritário 3 - Favorecer a transição para uma economia de baixo carbono em todos os
setores


PI 4c - Fomento da eficiência energética e a utilização de energias renováveis nas
infraestruturas públicas, incluindo os edifícios públicos e o setor da habitação

Eixo prioritário 4 - Promover a adaptação às alterações climáticas e a prevenção e gestão de riscos


PI 5b - Fomento do investimento para abordar os riscos específicos, garantia de
preparação face às catástrofes e desenvolvimento de sistemas de gestão de catástrofes

Eixo prioritário 5 - Proteger o meio ambiente e promover a eficiência no que respeita a utilização
eficiente dos recursos
 PI 6c - Proteção, promoção e desenvolvimento do património cultural e natural
 PI 6d - Proteção e reposição da biodiversidade e do solo e promoção de serviços
relacionados com o ecossistema, incluindo a rede NATURA 20000 e as infraestruturas
verdes
Eixo prioritário 6 - Assistência Técnica
Face ao anterior programa é de destacar a possibilidade de apoio a empresas, designadamente
através do apoio à promoção do empreendedorismo, do espírito empresarial e ao desenvolvimento
de novos modelos empresariais nas PME, assim como o apoio à incubação.
Todas as Autoridades do Programa (Gestão, Certificação e Auditoria) encontram-se sediadas em
Espanha, sendo Autoridade de Gestão a Comunidade Autónoma da Cantabria. O Secretariado
Conjunto está localizado em Santander. O acompanhamento dos projetos e validação da despesa
dos parceiros portugueses é realizado pela Agência para o Desenvolvimento e Coesão, enquanto
Autoridade Nacional para Portugal.
Para obter informação mais detalhada por favor consulte o site do Programa em
http://www.interreg-sudoe.eu/PRT/d/178/SUDOE-2014-2020/Consulta-publica-PO

2

