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Introdução

• Orientação do Seminário
• Geral e informativa, mais do que formativa 

• Objetivo principal: 

Incentivar a participação de organizações públicas e privadas nos programas da UE

• Objetivos específicos:
• Proporcionar uma panorâmica dos principais programas europeus e, no seu âmbito, dos que 

permitem a participação direta da sociedade civil.
• Conhecer o estado atual dos Programas e alertar sobre o novo Período de Programação 2021-

2027
• Fornecer uma visão geral de quais são as características de um Projeto Europeu
• Dar a conhecer alguns dos projetos europeus que foram aprovados para estimular a 

participação. 
• Incentivar a criação de ideias e a sua possível integração nos programas europeus



Metodologia

• Seminário presencial
• Apresentações

• Debates

• Tempestade de ideias de projetos

• Fase de Consultoria à Distância
• Consiste na elaboração, pela DEX, de um cartão para os participantes expressarem as suas 

ideias de projeto. Uma vez elaborados pelos participantes, estes enviarão os cartões 
mencionados à DEX e será estabelecido um período de consultas eletrónicas entre os 
participantes e a DEX

• Diagnóstico da participação em projetos europeus
• Após a receção das fases anteriores e da fase de consulta, a DEX emitirá um diagnóstico sobre 

as ideias apresentadas pelos participantes.



Conteúdos

1. Quadro Geral para a Política Europeia 2014-2020

2. Tipos de programas europeus e suas diferenças

3. Os programas europeus e a sua utilidade

4. Situação atual dos programas europeus

5. Descrição, conteúdo e características dos programas europeus

6. Exemplos de projetos europeus aprovados 

7. Definição de Projeto Europeu e suas principais características

8. Como participar em Projetos Europeus do ponto de vista empresarial

9. Tempestade de ideias de projetos 

10. Debate 



Quadro Geral para a Política Europeia 2014-2020



Tipos de Programas Europeus

1. Programas geridos pelo Estado e pelas Regiões (Política Nacional e Regional)

2. Programas geridos a nível central pela Comissão Europeia

3. Programas geridos por regiões

• Neste seminário, o foco será os Programas 2 e 3.



Tipos de Programas Europeus

1. Programas geridos pelo Estado e pelas Regiões (Política Nacional e Regional)

• São os mais importantes em termos de volume financeiro e de importância para o 
desenvolvimento territorial.

• Infraestrutura

• Equipamentos

• Investimento

• Envolvem negociação política

• Geralmente não existe cooperação transnacional (relação com outros países)

• Mais de 95% dos fundos disponíveis são geridos diretamente pelo Estado ou pelas regiões, 
nos países em que a descentralização regional é mais acentuada (como Espanha ou 
Alemanha).

• Não são objeto deste Seminário.

• Sim, a Cooperação Territorial é, embora represente apenas 2,5% dos fundos europeus, mas 
não depende de ações políticas, mas sim da concorrência: Projetos.



Tipos de Programas Europeus

2. Programas geridos a nível central pela Comissão Europeia
• Life
• Horizon 2020
• Europe Créative
• Erasmus +
• Urbact
• Europaid
• EASI
• Etc.

3. Programas Regionalizados
• Estes são os chamados Programas de Cooperação Territorial (Interreg)

2 e 3 dependem de projetos concorrentes
Trata-se de projetos que são realizados em comum entre vários países (o programa Life pode não o 
fazer). 



Os Programas europeus e a sua utilidade

• O conceito de cooperação é muito amplo. Talvez a melhor definição

seja "fazer coisas em conjunto com outros para alcançar o mesmo

objetivo, através da troca de experiências e da partilha de recursos e

conhecimentos".

• Embora a cooperação transnacional possa ser complicada, oferece
grandes oportunidades e vantagens, que iremos englobar no conceito
de "Dimensão Europeia":

1. Internacionalização das organizações, aprender a trabalhar num

contexto internacional:

• Abertura a novas oportunidades e/ou a novos mercados

• Entrada em novas Redes de Cooperação: carácter multiplicador dos

contactos para novas parcerias



Os Programas europeus e a sua utilidade

4. Abordar alguns problemas específicos tendo em conta as diferentes

contribuições e realidades :

• Conhecer outras realidades

• Aprender sobre outras experiências e boas práticas

• Reconhecer outras formas de abordar e encontrar soluções para os seus

problemas

5. Novo conteúdo

6. Prestígio institucional

7. Maior credibilidade e visibilidade do projeto a nível local

8. Maior visibilidade e impacto de mídia

9. Financiamento alternativo/complementar

10. Formação e motivação das equipas



Descrição, Conteúdo e Características dos Programas Europeus

• As principais características dos programas europeus mais importantes são as seguintes

• Os Programas de Cooperação são os seguintes (2 e 3)
• Administração descentralizada: Interreg

• Gestão centralizada na Comissão Europeia

• Programas Operacionais Nacionais/Regionais não incluídos (1)

• Estes são programas nos quais participamos através de projetos competitivos

AA1



Diapositivo 11

AA1 José neste slide ficamos com dúvidas:

-achamos que o 1º ponto não está completo

- no terceiro ponto também não se diz quais são os programas
Ana; 08/03/2019



Administração descentralizada : Interreg

• O Interreg está dividido em três grandes programas :

• Cooperação Transfronteiriça

• Cooperação Transnacional

• Cooperação Inter-regional



Cooperação Transfronteiriça



Cooperação Transnacional



Cooperação Inter-regional : 



Cooperação Transfronteiriça. El POCTEP

• Cooperação Transfronteiriça entre Espanha e Portugal desde 1989 

• Abrange 37 NUTS III (Províncias/Distritos) 

• 6 Áreas de cooperação, incluindo:

• AC1: Galicia – Norte de Portugal

• AC2: Castilla-León-Norte de Portugal

• AC6: Pluriregional



Cooperação Transfronteiriça. El POCTEP



Cooperação Transfronteiriça. El POCTEP

• 1ª convocatória - encerrou em janeiro de 2016

• 456 candidaturas 

• 132 projetos aprovados (178,28 M € de FEDER):

• 33 no eixo 1 (Inovação)

• 27 no eixo 2 (Competitividade empresarial)

• 50 no eixo 3 (Prevenção de riscos e melhor gestão dos recursos naturais)

• 22 no eixo 4 (Melhoria da capacidade institucional e da eficiência da administração pública).

• Projetos aprovados por áreas de cooperação

• 33 projetos - Galicia-Norte de Portugal; 

• 16 - Norte-Castilla y León; 

• 13 - Castilla y León-Centro; 

• 21 - Centro-Extremadura-Alentejo; 

• 21 - Alentejo-Algarve-Andalucía 

• 28 projetos plurirregionales



Cooperação Transnacional : SUDOE



SUDOE: Eixos e prioridades
• Reforçar a ligação em rede da investigação e inovação nos setores específicos do 

Sudoe, com base na especialização inteligente.

• Desenvolver a divulgação da investigação sobre Tecnologias Facilitadoras 
Essenciais (IEE).

• Desenvolvimento de capacidades para melhorar o ambiente das empresas 
espaciais Sudoe. 

• Melhoria e crescimento das possibilidades de internacionalização das PME. 

• Melhorar as políticas de eficiência energética em edifícios públicos e habitações, 
através da implementação de redes e da experimentação conjunta. 

• Melhorar a coordenação e a eficácia dos instrumentos de prevenção, gestão de 
catástrofes e reabilitação das zonas sinistradas.

• Melhorar os métodos de gestão do património natural e cultural comum, 
através da ligação em rede e da experimentação conjunta.

• Reforçar a cooperação dos gestores da natureza selvagem do Sudoe através de 
métodos partilhados

37%

14%

11%

12%

20%



Cooperação Transnacional : Espaço Atlântico



Espaço Atlântico: Eixos e prioridades

1.1 Reforçar a capacidade de inovação através da 
cooperação para promover a competitividade

1.2 Promover a transferência dos resultados da inovação 
para facilitar a criação de novos produtos, serviços e 
processos.

2.1 Promoção das energias renováveis e da eficiência 
energética

Promover o crescimento verde, a ecoinovação e a eficiência 
ambiental

3.1 Melhorar os sistemas de gestão de riscos

4.1 Melhorar a proteção da biodiversidade e reforçar os 
serviços ecossistémicos

4.2 Valorização dos bens naturais e culturais para estimular 
o desenvolvimento económico

21%

11%

28%

34%

1. Promover a inovação e a 
competitividade no Espaço 
Atlântico, enfrentando o desafio de 
acelerar o crescimento inteligente.

2. Promover a eficiência dos 
recursos, as energias renováveis e a 
eficiência energética.

3. Reforçar a eficiência dos recursos 
e a resiliência do território aos 
riscos naturais, climatológicos e 
humanos, com o objetivo de 
incentivar uma melhor proteção e 
gestão do território.

4. Valorização da biodiversidade e 
do património natural e cultural 
para a proteção do ambiente e a 
promoção da identidade cultural e 
natural.



Interreg Europe: o programa de cooperação interregional



Horizonte 2020

• O Horizonte 2020 é o Programa-Quadro de 
Investigação e Inovação da União Europeia.

• Está dotado de mais de 70 mil milhões de euros 
para o período entre 2014 e 2020.

• Isto representa um aumento de quase 40% em 
comparação com o orçamento do 7º Programa-
Quadro (2007-2013).

• O Horizonte 2020 responde às prioridades da 
UE para promover um crescimento inteligente, 
sustentável e inclusivo (as prioridades da 
Estratégia 2020).
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Três prioridades • Aumentar o nível de excelência da base científica da 
Europa 

• Assegurar um fluxo estável de investigação de craveira 
mundial, a fim de assegurar a competitividade a longo 
prazo.

• Consolidar o EEI a fim de tornar o sistema de investigação 
e inovação da União mais competitivo a nível mundial.

Excelência
na ciência

• Tornar a Europa um lugar mais atrativo para o 
investimento em investigação e inovação, incentivando 
atividades em que as empresas definem a agenda. 

• Desenvolver as tecnologias e inovações que sustentarão as 
empresas do futuro e ajudar as PME inovadoras da Europa 
a tornarem-se líderes mundiais.

Liderança
na 

indústria

• Responder às prioridades temáticas da Estratégia Europa 
2020. Pretende-se que seja uma abordagem "baseada em 
desafios", reunindo recursos e conhecimentos de 
diferentes domínios, tecnologias e disciplinas, incluindo as 
ciências sociais e humanas e ainda atividades desde a 
investigação até ao mercado.

Desafios
sociais

32%

23%

41%

I Ciencia excelente

II Liderazgo industrial

III Retos sociales



O Programa Life



O Programa Life

• O LIFE é o instrumento financeiro da UE para o ambiente e a ação
climática.

• O seu principal objetivo é contribuir para a implementação,
atualização e desenvolvimento da política ambiental e climática
da UE através do co-financiamento de projetos com valor
acrescentado europeu.

• Desde a sua criação em 1992, completou quatro fases do
programa (LIFE I: 1992-1995, LIFE II: 1996-1999, LIFE III: 2000-2006 e
LIFE+: 2007-2013).

• Durante este período, foram financiados mais de 4700 projetos em
toda a União.



LIFE Nature & BiodiversityLIFE Nature & Biodiversity

LIFE Environment

Policy & Governance

LIFE Environment

Policy & Governance

LIFE Information &

Communication

LIFE Information &

Communication

LIFE (2014 – 2020)

Nature & BiodiversityNature & Biodiversity

Environment &
Resource Efficiency

Environment &
Resource Efficiency

Env. Governance &
Information

Env. Governance &
Information

CC MitigationCC Mitigation

CC AdaptationCC Adaptation

CC Governance &
Information

CC Governance &
Information

Domínios prioritários LIFE

LIFE+ (2007 – 2013)



O Programa Life

• ¿ Quem o gere?

Comissão Europeia, através da DG Ambiente e da DG Clima e da
Agência de Execução para as PME (EASME).

• ¿ Para quem?

Entidades privadas, organismos públicos e ONGs.

• ¿ Quando?

Convocatórias anuais.

• ¿Como?

Através de subvenções e instrumentos financeiros.



ERASMUS+

ERASMUS+ 

Inclui todos os níveis 
de ensino 
(aprendizagem ao 
longo da vida)

Educação
Escolar

Educação e 
formação
profissional

Ensino
Superior

Educação
de adultos

Compromisso 
com a 

dimensão 
internacional



Erasmus +



Erasmus +

ERASMUS+

Ação-chave 1: 
Mobilidade para 
a aprendizagem

Ação-chave 2: 
Cooperação
institucional

Ação-chave 3: 
Apoio à reforma 
política

Iniciativa 
Jean Monet

Juventude em 
ação

Ação em prol 
do desporto



66%

Ação-chave 1: Mobilidade das pessoas para a aprendizagem
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Mobilidade dos 
profissionais

Mobilidade dos 
estudantes

Mestres conjuntos

“Erasmus Mundus”

• Erasmus+ KA1 apoia projetos de mobilidade. 

• No domínio da educação e da formação : 
• Para estudantes e pessoal do ensino superior; 
• Para beneficiários e pessoal de EFP; 
• Para o pessoal da escola; 
• Para o pessoal da educação de adultos. 

• No domínio da juventude : 
• Para os jovens e animadores socioeducativos

• Intercâmbios de jovens, 
• Serviço Voluntário Europeu (SVE)
• Atividades para animadores socioeducativos

• Eventos de EVS em grande escala

• Mestres conjuntos Erasmus Mundus

A maioria destas ações é gerida através de 
agências nacionais.
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Parcerias Estratégicas

Alianças para o 
conhecimento

Parcerias para 
competências setoriais

Reforço das 
capacidades no ensino 

superior

Melhorar as 
competências dos 

jovens

• Ações descentralizadas :
• Parcerias estratégicas nos seguintes 

setores :
• Ensino Superior
• FP, Educação Escolar 
• Educação de Adultos
• Jovens

• Dois tipos de projetos :
• Parcerias estratégicas para apoiar a 

inovação
• Parcerias estratégicas para apoiar o 

intercâmbio de boas práticas

• Ações centralizadas : 
• Alianças para o conhecimento
• Parcerias para competências setoriais
• Reforço das capacidades no ensino 

superior
• Melhorar as competências dos jovens

26%

Ação-chave 2: Cooperação para a inovação e as boas práticas



Ação-chave 3: Apoio à reforma política
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3.1 Método aberto de 
coordenação e 

Semestre Europeu

3.2 Instrumentos 
europeus

3.3 Diálogo político

5%

• Diálogo Estruturado: 
encontros entre jovens e 
decisores juvenis

• A ação-chave 3 apoia a 
reforma das políticas de 
educação, formação e 
juventude, implementada 
por :

• Diretamente pela 
Comissão Europeia, 

• Através de convites à 
apresentação de 
propostas específicas



Europa Criativa

• Os objetivos gerais da Europa Criativa são os seguintes :
• Salvaguardar e promover a diversidade cultural e linguística europeia

• Promover a competitividade dos setores culturais e criativos a fim de promover um 
crescimento inteligente, sustentável e inclusivo

• Os objetivos específicos são os seguintes :
• Apoiar o setor a operar transnacionalmente (redes, internacionalização, novos modelos 

de negócio)

• Promover a circulação transnacional de obras e operadores culturais (incluindo 
digressões e eventos internacionais, apoio à tradução literária)



Europa Criativa

• Objetivos quantitativos :
• 300.000 artistas e profissionais da cultura e suas obras receberão 

financiamento para atingir novos públicos fora dos seus países de origem.

• Mais de 1 000 filmes europeus receberão apoio para a sua distribuição, 
permitindo que sejam vistos pelo público na Europa e fora da Europa, em 
plataformas tradicionais e digitais.

• Milhares de organizações culturais e profissionais na Europa beneficiariam de 
formação para adquirir novas competências e reforçar a sua capacidade de 
operar internacionalmente.

• 2 500 salas de cinema europeias serão apoiadas para garantir que pelo 
menos 50% dos filmes exibidos sejam europeus.

• Mais de 5.500 livros e outras obras literárias serão apoiados para tradução, 
permitindo aos leitores apreciá-los na sua língua materna..

• Alcançar milhões de cidadãos …



Europa Criativa

• As principais ações do Programa Europa Criativa são os Projetos de Cooperação:
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Grandes projetos

(+- 48 meses / +- 10 sócios / 50% de 
cofinanciamento, max. 2 Milhões

de  euros /  Tamanho dos projetos
3-4 Milhões de euros

Pequenos projetos

(até 48 meses / entre 3-6 sócios / 60% 
de cofinanciamento, até 200.000 

euros / Tamanho de projetos entre 
150-400.000 euros

70%



Situação Atual dos Programas Europeus

• A União Europeia opera através de quadros financeiros plurianuais. O quadro
financeiro para 2014-2020 está atualmente a ser aplicado e estão em curso
negociações entre os Estados-Membros para o estabelecimento do quadro
financeiro para 2021-2027.

• Este quadro estabelece o limite máximo e as prioridades de despesa para a União
Europeia para os próximos sete anos, distribuindo-a, com maior ou menor
pormenor, entre as diferentes áreas de atividade.

• Na definição do quadro, são igualmente estabelecidos os princípios gerais da
política europeia em cada um dos domínios e a definição dos programas.



Situação Atual dos Programas Europeus

• Estamos no final do período 2014-2020 :

• Mau momento para os Programas de Cooperação Territorial

• Ainda válido para programas centralizados

• Bom momento para “ficar de olho” nas diretrizes e discussões para o novo período de 
programação 2021-2027.

• Não há informações concretas até à data, estamos em plena construção: eixos, ações, 
financiamento disponível, etc., mas haverá elementos de continuidade, com total 
segurança:

• Políticas de inovação

• Políticas ambientais

• Políticas em matéria de alterações climáticas



Situação Atual dos Programas Europeus

• Este momento atual de transição, ou seja, do fim de um Período e Construção do novo,
provoca alguns desequilíbrios. Alguns programas e instrumentos do quadro atual
esgotaram uma grande parte dos recursos afecados e é provável que a execução de
alguns dos programas no âmbito do novo quadro possa demorar algum tempo, o que
poderá atrasar os convites à apresentação de propostas até 2021.

• Mas é também uma vantagem porque se pode trabalhar com bastante antecedência em
ideias e projetos, especialmente para aqueles que não têm muita experiência nos
programas europeus.

• Nessa altura, é previsível que os convites finais para alguns programas de cooperação
transnacional (SUDOE), bem como os convites anuais para 2019 e 2020 para os
programas mais conhecidos (LIFE, Erasmus+, Europa Criativa), ainda terão de ser
publicados. Cerca de 2018-2020 programas de trabalho do programa-quadro de I&D do
Horizonte 2020 continuam também por executar.

• A seguir, resumiremos a situação dos Principais Programas abordados neste Seminário :



Situação Atual dos Programas Europeus

Programa Previsão Observações

Interreg  SUDOE Iminente

Interreg E. ATLÂNTICO Fechado Pode haver uma chamada mínima com 

orçamentos de projeto não utilizados.

Interreg POCTEP Fechado Pode haver uma chamada mínima com 

orçamentos de projeto não utilizados.

Interreg EUROPA Fechado

EUROPA CREATIVA Convocatória anual

ERASMUS + Convocatória anual

LIFE Convocatória anual

H 2020 Convocatória anual Alguns Programas de Trabalho



Exemplos de projetos europeus aprovados

• Cambio de Diapositivas



ESPACIO ATLÁNTICOESPACIO ATLÁNTICOESPACIO ATLÁNTICOESPACIO ATLÁNTICO



Atlantic Social Atlantic Social Atlantic Social Atlantic Social Lab Lab Lab Lab 

• O Laboratório Social Atlântico contribuirá para a criação de um Ecossistema
Atlântico de Inovação Social e conduzirá à implementação de novos meios e
soluções para promover a inovação social no setor público e nas ONG, através da
cooperação transnacional.

• Objetivos
• O Laboratório Social Atlântico visa desenvolver e promover metodologias de inovação social

para abordar os principais problemas sociais do Espaço Atlântico, incluindo os cidadãos, o
terceiro setor, as empresas sociais e o sector público. Através de uma intensa cooperação
transnacional, atuará nas seguintes áreas de intervenção:

• Inovação social e serviços sociais,

• Inovação social e compromisso público ativo,

• Economia verde inclusiva

• Economia social e responsabilidade social no setor privado.



Atlantic Social LabAtlantic Social LabAtlantic Social LabAtlantic Social Lab

• Atividades/Ações-piloto
• Ações-piloto implementadas para testar iniciativas de inovação social.

• Mapeamento das necessidades sociais no Espaço Atlântico.

• Criação do Observatório Atlântico de Acompanhamento da Inovação Social.

• Desenho de um Plano de Ação para a Inovação Social no Espaço Atlântico.



4H4H4H4H----CREATCREATCREATCREAT

• O principal objetivo do projeto será melhorar a cooperação entre os intervenientes
públicos, privados e de investigação, a fim de promover a inovação e a criação de
capacidades para melhorar as capacidades de inovação e o conhecimento no subsetor-
chave das indústrias culturais e criativas (ICC), em especial as PME.

• Atividades

• Intercâmbio experimental entre as indústrias culturais e criativas e outros agentes
económicos.

• Mecanismos de redes transnacionais.

• Desenvolvimento de módulos de formação.

• Identificação de novos nichos de audiência.



Atlantic GeoparksAtlantic GeoparksAtlantic GeoparksAtlantic Geoparks

• O objetivo do projeto é promover e divulgar o património geológico e cultural dos
Geoparques Atlânticos, a fim de atrair fluxos turísticos e novas atividades económicas. Os
Geoparques Atlânticos dotar-se-ão de ferramentas de ponta para promover o
geoturismo, apoiarão o processo de rotulagem "Geoparques UNESCO" para espaços
atlânticos que ainda não têm esta distinção e realizarão ações de educação e
sensibilização ambiental em torno do património geológico.

• Objetivos
• Desenvolver novos geoparques no Espaço Atlântico e aumentar a rede
• Promover o património geológico nos espaços atlânticos e apoiar o desenvolvimento 

económico sustentável dos territórios dos geoparques, principalmente através do 
desenvolvimento do turismo geológico. 

• Apoiar a cooperação e as atividades desenvolvidas tanto com a GGN como com a EGN.  
Promover a cooperação conjunta e ativa entre os Geoparques atlânticos existentes para 
desenvolver ferramentas inovadoras e o intercâmbio de boas práticas e estabelecer uma 
comunicação e coordenação fluida e permanente.



Atlantic Atlantic Atlantic Atlantic GeoparkGeoparkGeoparkGeopark

• Atividades/Ações
• Criação de uma nova Rota Geoturística do Espaço Atlântico para promover

conjuntamente os territórios naturais das paisagens atlânticas.

• Alargar e melhorar a gama de produtos e serviços turísticos, com ênfase na utilização
das TIC e nos critérios de "acessibilidade para todos".

• Novos geoparques. O projeto incentivará a criação de novos geoparques mundiais da
UNESCO, particularmente no espaço atlântico francês, que atualmente não tem
nenhum.



RiskRiskRiskRisk Aqua Aqua Aqua Aqua SoilSoilSoilSoil

• O objetivo é desenvolver um plano abrangente de gestão dos riscos associados ao solo e
à água para melhorar a resiliência das zonas rurais atlânticas.

• O projeto está estruturado em torno de três eixos: gestão do solo, gestão da água e
sistemas de compensação de danos.

• O projeto contribuirá para uma melhor coordenação na detecção, gestão e reabilitação
de zonas rurais (territórios marítimos e terrestres), especialmente para fins agrícolas,
associadas a riscos de origem natural, climática e humana.



RiskRiskRiskRisk Aqua Aqua Aqua Aqua SoilSoilSoilSoil

• Atividades
• Alerta precoce e diagnóstico: testar novas técnicas remotas de baixo custo para medir e 

prever o impacto local de diferentes fenómenos meteorológicos.

• Desenvolver várias ações-piloto em terras agrícolas que permitam uma melhor gestão dos 
solos e da água, tendo em conta os riscos associados às alterações climáticas.

• Capacitação e disseminação: formação e envolvimento das comunidades locais e agricultores 
para aumentar a capacitação, informação e cooperação em sistemas de gestão de risco e 
compensação de danos.

• Etc.



Food Export (Food Export (Food Export (Food Export (SudoeSudoeSudoeSudoe y y y y EspacioEspacioEspacioEspacio AtlánticoAtlánticoAtlánticoAtlántico))))

• A Food Export é uma iniciativa conjunta de 7 organizações líderes no setor agroalimentar
para ajudar as PMEs a inovar as suas estratégias e melhorar a sua competitividade nos
mercados internacionais. As atividades do projeto promoverão e apoiarão a cooperação
das empresas com as suas congéneres do Espaço Atlântico para derrubar os obstáculos
que encontram no caminho da internacionalização que pretendem iniciar.

• O objetivo geral do projeto é melhorar a competitividade e aumentar as exportações das
PME do sector alimentar do Espaço Atlântico, principalmente através do incentivo e
apoio a iniciativas de cooperação comercial, tais como consórcios de exportação.



Food Export (Sudoe yFood Export (Sudoe yFood Export (Sudoe yFood Export (Sudoe y EspacioEspacioEspacioEspacio AtlánticoAtlánticoAtlánticoAtlántico))))

• Atividades
• Apoio ao acesso dos consórcios de exportação aos mercados, através de vários

instrumentos, tais como feiras alimentares ou introduções comerciais em mercados
estrangeiros.

• Reuniões de cooperação comercial para ajudar a identificar potenciais parceiros e
estabelecer contactos comerciais nos mercados de acolhimento.

• Identificação de empresas com ambições de desenvolvimento internacional e
implementação de diferentes ações para melhorar a sua capacidade de exportação e
de cooperação comercial.

• Etc.



INTERREG SUDOEINTERREG SUDOEINTERREG SUDOEINTERREG SUDOE



MONTCLIMA (SUDOE)MONTCLIMA (SUDOE)MONTCLIMA (SUDOE)MONTCLIMA (SUDOE)

• O projeto visa reforçar a resiliência dos territórios de montanha SUDOE através de um 
quadro estratégico transnacional baseado na capitalização de projetos anteriores, bem 
sucedidos, de prevenção e gestão de riscos climáticos naturais (incêndios, secas, 
inundações, inundações, inundações e erosão). A abordagem do projeto assenta nos 
seguintes pilares:
• Capitalização de casos de sucesso de formas de governança e de iniciativas práticas para a 

prevenção e gestão de riscos naturais.

• Concepção de uma metodologia para a elaboração de um quadro estratégico transnacional 
de prevenção e gestão de riscos em zonas de montanha SUDOE.

• Testar o quadro estratégico transnacional em territórios piloto para os riscos acima 
mencionados.

• Comunicação e divulgação de resultados e ferramentas.

• O MONTCLIMA desenvolverá uma estratégia e metodologia integradas baseadas na 
experiência e demonstração através de projetos-piloto a testar nos territórios SUDOE.



BIOMIC BIOMIC BIOMIC BIOMIC (SUDOE)(SUDOE)(SUDOE)(SUDOE)

• No âmbito da reabilitação de zonas sinistradas, o projeto BIOMIC integra a monitorização
da gestão e reabilitação das zonas costeiras afetadas por inundações.

• O objetivo é definir uma estratégia para assegurar que a gestão da reabilitação da zona
costeira conduza à resiliência através da utilização de uma ferramenta (sistema de
bioindicadores microbianos para conhecer o estado ecológico do ecossistema). Esta
ferramenta tornará possível monitorizar o estado do ecossistema durante a gestão de
desastres e informar sobre o seu funcionamento. Assim, após um desastre natural, essa
ferramenta permitirá verificar se o ecossistema funciona como antes, ou tomar outras
ações em caso de disfunção. A estratégia também poderá ser capitalizada para outras
áreas do litoral do SUDOE, graças à política de comunicação do projeto e à
sustentabilidade do sistema bioindicador.



INTERREG EUROPAINTERREG EUROPAINTERREG EUROPAINTERREG EUROPA



ecoRIS3 (Interreg Europa)ecoRIS3 (Interreg Europa)ecoRIS3 (Interreg Europa)ecoRIS3 (Interreg Europa)

• O objetivo do projeto é melhorar as políticas de inovação e o papel que os órgãos de 
poder local e regional desempenham no ecossistema de inovação através do intercâmbio 
de experiências e da identificação de boas práticas, e depois aplicar este conhecimento 
através de planos de ação regionais.

• Para atingir este objetivo, o projeto organizará 9 visitas de estudo, 4 workshops e 3 
seminários que promoverão o intercâmbio de experiências e boas práticas em torno de 4 
áreas temáticas:

• O setor público como força motriz dos ecossistemas de inovação e da especialização 
inteligente,

• O papel dos Centros de I+D+i e das Universidades na inovação

• Sociedade civil e cocriação através de ferramentas e plataformas

• Experiências de sucesso na cooperação entre os mundos empresarial e científico.



ecoRIS3 (Interreg Europa)ecoRIS3 (Interreg Europa)ecoRIS3 (Interreg Europa)ecoRIS3 (Interreg Europa)

• Atividades/ações

• Troca de experiências : 

• Neste grupo de trabalho os parceiros realizarão 7 SWOTs (uma por região) onde analisarão as 
principais fraquezas, ameaças, pontos fortes e oportunidades em torno das políticas de apoio à 
inovação e suas barreiras.

• os parceiros identificarão 64 boas práticas nas 4 áreas temáticas do projeto

• Serão realizados 3 seminários, previstos em Portugal, Itália e Finlândia, com o objetivo de trocar 
experiências e formação 

• cada um dos parceiros do projeto elaborará um Plano de Ação

• Comunicação: O projeto prevê a realização de 18 e-newsletters, 7 atividades de divulgação 
local e a organização de uma conferência de divulgação para comunicar os principais 
resultados obtidos.

• Gestão: O projeto realizará 9 reuniões de coordenação, relatórios de atividade e de execução 
financeira de 6 em 6 meses, a avaliação do projeto e a preparação de um relatório final de 
encerramento do projeto.



Rural Rural Rural Rural SMEsSMEsSMEsSMEs (Interreg (Interreg (Interreg (Interreg Europa)Europa)Europa)Europa)

• O objetivo do projeto é melhorar as políticas regionais de apoio ao empreendedorismo
nas zonas rurais através da troca de experiências e da identificação de boas práticas, e
depois implementar este conhecimento através de planos de ação regionais.

• Para atingir este objetivo, o projeto organizará 7 visitas de estudo, 4 workshops e 2 
seminários que promoverão o intercâmbio de experiências e boas práticas em duas áreas 
temáticas:

• Empreendedorismo rural (apoio público, novos nichos, jovens empresários) e

• PME rurais inovadoras (apoio público, economia circular, inovação social, etc.)



Rural Rural Rural Rural SMEsSMEsSMEsSMEs (Interreg (Interreg (Interreg (Interreg Europa)Europa)Europa)Europa)

• Atividades/ações

• Troca de experiências : 

• Neste grupo de trabalho, os parceiros irão realizar 7 SWOTs (uma por região) onde irão analisar as 
principais fraquezas, ameaças, pontos fortes e oportunidades em torno das políticas de apoio ao 
empreendedorismo e às PMEs e o seu impacto nas zonas rurais.

• os parceiros identificarão 28 boas práticas

• Serão realizados 2 seminários, previstos na Eslovénia e na Grécia, tendo em vista o intercâmbio de 
experiências e a formação 

• cada um dos parceiros do projeto elaborará um Plano de Ação

• Comunicação: O projeto prevê a realização de 12 newsletters, 7 atividades de divulgação local 
e a organização de uma conferência de divulgação para comunicar os principais resultados 
obtidos.

• Gestão: O projeto realizará 9 reuniões de coordenação, relatórios de atividade e de execução 
financeira de seis em seis meses e a preparação de um relatório final de encerramento do 
projeto.



EUROPA CREATIVAEUROPA CREATIVAEUROPA CREATIVAEUROPA CREATIVA



SYMBOLS SYMBOLS SYMBOLS SYMBOLS (Europa (Europa (Europa (Europa CreativaCreativaCreativaCreativa))))

• SYMBOLS é um projeto inovador de cooperação interdisciplinar que visa criar e testar
novas abordagens para a descoberta de cemitérios europeus, a fim de aumentar o
conhecimento público e a consciência do seu património oculto.

• Objetivos:
• O intercâmbio de obras culturais e criativas, reforçando a capacidade intersetorial do setor

cultural e criativo, através da mobilidade dos artistas (flautistas, bailarinos e músicos) e das
suas obras, bem como dos atores culturais e criativos (gestores culturais).

• Desenvolvimento de audiências, utilizando cemitérios como "museus ao ar livre" interativos
que podem ser visitados, destinados a jovens e pessoas com deficiência, para estimular o
interesse e melhorar o acesso a este património tangível, bem como para melhorar as
competências e capacidades dos atores-chave no trabalho com estas audiências.

• Promover a utilização de tecnologias digitais (Navegadores de Realidade Aumentada) para
criar novos caminhos de "símbolos" para descobrir este património oculto, bem como para o
trabalhar e testar com novos públicos (jovens e pessoas com deficiência).



SYMBOLS (Europa SYMBOLS (Europa SYMBOLS (Europa SYMBOLS (Europa CreativaCreativaCreativaCreativa))))

• Atividades
• Criação de "itinerários simbólicos" pelos jovens na aplicação móvel ARTOUR.

• Adaptação da ARTOUR às necessidades dos cegos 

• Residências artísticas conjuntas para gravadores

• Residências artísticas conjuntas para bailarinos e músicos

• Coprodução de uma exposição multidisciplinar aberta



WOM@RTS (Europa Creativa)WOM@RTS (Europa Creativa)WOM@RTS (Europa Creativa)WOM@RTS (Europa Creativa)

No tempo das nossas avós, as mulheres eram quase sempre educadas para a docilidade,
submissão e conformismo, o que significava uma muito pequena participação e
reconhecimento como artistas criativas (nas artes, foram consideradas, durante séculos,
mais como "musas" ou "fonte ou objeto de inspiração" do que como potenciais criadoras
de obras). Felizmente, a partir de meados do século XX, os esquemas começaram a
quebrar e a sociedade lentamente abriu-se ao pluralismo, graças a figuras emblemáticas
como Simone de Beauvoir e Louise Bourgeois, entre outras.

Neste contexto, este projeto visa valorizar e apoiar a criatividade das mulheres numa
perspetiva multissetorial (música, artes plásticas, cinema, literatura, etc.), destacando em
particular a sua capacidade empreendedora.



WOM@RTS (Europa Creativa)WOM@RTS (Europa Creativa)WOM@RTS (Europa Creativa)WOM@RTS (Europa Creativa)

• Atividades/ações

De acordo com a filosofia dos grandes projetos de cooperação do programa Europa Criativa, o projeto 
terá uma duração de 48 meses (+- setembro de 2017 - setembro de 2021). Dentro deste prazo, os 
parceiros poderão colaborar em atividades como:

• A organização de eventos culturais (eventos multidisciplinares, concertos, etc.)
• Organização de atividades de formação (Master Classes e Workshops)
• A organização de residências artísticas e intercâmbios de artistas
• Organização de exposições e sua itenerância, 
• Etc.

• Resultados
• Mobilidade de artistas e obras (através de residências artísticas e itenerância de exposições)
• Formação de mulheres artistas (cursos e workshops não só sobre aspectos artísticos, mas 

também sobre temas relacionados com a gestão empresarial das indústrias criativas e culturais)
• Trabalha com novos públicos: Um dos objetivos do programa consiste em criar públicos, pelo que 

o projeto poderá igualmente encarar as mulheres na sua perspectiva de público-alvo 
("consumidor" ou "novo potencial consumidor" da cultura).



POCTEPPOCTEPPOCTEPPOCTEP



IBERICC_GLOBAL (POCTEP)IBERICC_GLOBAL (POCTEP)IBERICC_GLOBAL (POCTEP)IBERICC_GLOBAL (POCTEP)

Objetivos

• O objetivo geral do projeto é promover a competitividade das Indústrias Culturais e
Criativas (ICCs) através da promoção da cooperação empresarial e da implementação de
novos modelos, ferramentas digitais e estratégias para o setor, em particular com vista à
sua internacionalização.

• Graças às suas atividades de sensibilização, formação e acompanhamento, o projeto
pretende ser um ponto de partida para a criação de colaborações entre empresas
espanholas e portuguesas, bem como para o diálogo com agentes do setor. Em
particular, a IberICC Global pretende promover o encontro e o estabelecimento de
acordos de colaboração e projetos de coprodução, transmedia e/ou distribuição
conjunta.



IBERICC_GLOBAL (POCTEP)IBERICC_GLOBAL (POCTEP)IBERICC_GLOBAL (POCTEP)IBERICC_GLOBAL (POCTEP)

Resultados

• Entre os principais resultados, cerca de 160 empresas receberão informação, formação,
aconselhamento e serviços de acompanhamento que melhorarão a sua competitividade,
a sua capacidade de internacionalização e a sua capacidade de estabelecer relações de
cooperação empresarial, tanto nos processos de produção como de distribuição.

• Neste quadro, prevê-se que cerca de 120 empresas elaborem um plano estratégico de
internacionalização, de forma a conseguir uma maior presença em novos mercados e,
consequentemente, maiores volumes de exportações. Tudo isto resultará numa maior
consolidação da atividade económica e na promoção de novas atividades que reforcem o
posicionamento competitivo na Área de Cooperação.



Geostella Geostella Geostella Geostella Iberia (POCTEP)Iberia (POCTEP)Iberia (POCTEP)Iberia (POCTEP)

Objetivos

• O objetivo da GEOSTELLA_IBERIA é aumentar o número de turistas e visitantes aos
espaços naturais da área de influência do projeto, com especial incidência em pessoas
com problemas de acessibilidade. O projeto visa transformar estes enclaves em locais
acessíveis para que todos possam conhecer e desfrutar do património natural e da
qualidade da paisagem. Sob o slogan do turismo acessível, o projeto organizará ações
que promoverão o património geológico; ao mesmo tempo, as atividades serão
planeadas em favor do chamado turismo noturno ou turismo estelar (desfrute sensorial
do céu noturno em harmonia com a natureza). Sustentabilidade e acessibilidade são os
termos que resumem o espírito deste projeto.



Geostella Iberia Geostella Iberia Geostella Iberia Geostella Iberia (POCTEP)(POCTEP)(POCTEP)(POCTEP)

Resultados

• Aumento do número de turistas e visitantes dos espaços naturais onde o projeto
intervém.

• Crescimento moderado do número de empresas e do emprego.

• Mais e melhores profissionais qualificados do setor do turismo para ajudar as pessoas
com problemas de acessibilidade a conhecer e apreciar o património natural e a
paisagem edificada.

• A identificação da Raya Ibérica como uma referência para o turismo sustentável e de
qualidade acessível.

• Um modelo de cooperação transfronteiriça a favor da acessibilidade com vocação de
continuidade através da sua parceria.



NEURO_QUALYFAMNEURO_QUALYFAMNEURO_QUALYFAMNEURO_QUALYFAM

Objetivos

• O objetivo do projeto NEURO QUALYFAM é reforçar a cooperação entre as instituições
responsáveis pela investigação e tratamento de doenças neurodegenerativas em Castela
e Leão e no Norte e Centro de Portugal para melhorar os resultados da qualidade de vida
familiar e otimizar os recursos de apoio e assistência às famílias que cuidam dos doentes.

• O projeto melhorará a excelência científica do Espaço de Cooperação Transfronteiriço
para enfrentar os desafios comuns do impacto do envelhecimento da população nos
sistemas de saúde pública, com especial incidência nas zonas rurais e despovoadas.



NEURO_QUALYFAM NEURO_QUALYFAM NEURO_QUALYFAM NEURO_QUALYFAM (POCTEP)(POCTEP)(POCTEP)(POCTEP)

Resultados

• Os dois principais resultados esperados do projeto NEURO QUALYFAM são os seguintes:

a) A criação de um plano de apoio integral centrado nas famílias que cuidam de pessoas
com doenças neurodegenerativas, com base nas necessidades individuais,
implementando um procedimento de avaliação da qualidade de vida destas famílias.

b) Implementação da primeira plataforma de TIC, na área transfronteiriça de Espanha e
Portugal, a qual permite avaliar as necessidades das famílias, bem como recursos de
apoio (carteira de serviços, formação online através de conteúdos visuais, textuais,
fóruns, e-learning, workshops, etc.).



POCTEFAPOCTEFAPOCTEFAPOCTEFA



Trampoline (POCTEFA)Trampoline (POCTEFA)Trampoline (POCTEFA)Trampoline (POCTEFA)

• O objetivo da TRAMPOLINE é aumentar o número de jovens que conseguem o seu
primeiro emprego (cerca de 500). Tem dois objetivos operacionais: por um lado, apoiar a
formação e a mobilidade dos jovens e, por outro, reforçar as estruturas que os apoiam,
os Centros de Informação da Juventude e os serviços públicos de orientação e emprego.

• O projeto criará uma rede para a mobilidade transfronteiriça dos jovens que prosseguirá
as suas funções para além da duração do projeto. TRAMPOLINE mobilizará profissionais
de informação e orientação de jovens para aumentar a empregabilidade dos mesmos. O
projeto prevê sessões de sensibilização, a criação de ferramentas digitais para a procura
de emprego, a investigação sobre o mercado de trabalho transfronteiriço e a formação
comum, entre outros, no domínio da animação sociocultural, um dos setores-chave para
a primeira experiência profissional dos jovens.



Trampoline (POCTEFA)Trampoline (POCTEFA)Trampoline (POCTEFA)Trampoline (POCTEFA)

• Resultados

Os resultados: mais de 4.000 respostas a pedidos de informação e a constituição de uma
Rede de pelo menos 30 parceiros ativos. Está prevista a formação de 100 jovens e 80
profissionais (formadores e conselheiros). Por último, a Rede Transfronteiriça para a
Mobilidade dos Jovens permitirá perpetuar a colaboração entre parceiros que abrangem os
três países do programa: Andorra, França e Espanha.



Definição do Projeto e suas principais características

• Um projeto europeu não é diferente de qualquer outro projeto que se queira
empreender, embora tenha obviamente características intrínsecas que o distinguem.

• Por essa razão, vamos seguir os mesmos passos que devem ser dados para a redação de
qualquer projeto

• Fá-lo-emos seguindo Ander Egg e o seu método das 10 perguntas, porque se formos
capazes de responder a estas 10 perguntas, seremos capazes de responder às perguntas
em qualquer formulário de candidatura a um projeto europeu



ESCREVER UM PROJETO

0000000000

MÉTODO DO ANDER EGG

QUÉ POR QUÉ PARA QUÉ

CUÁNTO DÓNDE CÓMO

CUÁNDO A QUIENES QUIÉNES

CON QUÉ



O QUE O QUE O QUE O QUE você quer fazer

• Descrição e finalidade:

• O que queremos fazer

• Qual é a ideia do nosso projeto

• Qual é o tema do nosso projeto

• Como seduzir com a nossa ideia desde o primeiro momento :
• Com o título do projeto

• Com a sigla

• Com um resumo claro e conciso da nossa ideia



PORQUE PORQUE PORQUE PORQUE quer fazer isso 

• O sinónimo desta pergunta seria "Fundação do projeto" ou "Justificação do projeto".

• Consiste em explicar a situação de partida, o contexto do projeto e justificar a
intervenção a realizar.

• Basear o projeto é essencial para saber se ele responde ao problema sobre o qual se
quer agir.



PARA QUÊ PARA QUÊ PARA QUÊ PARA QUÊ elaborar o projeto

• Consiste na descrição dos objetivos do projeto.

• É uma parte muito importante de qualquer projeto: descrever o que queremos alcançar 
com o projeto e suas atividades.

• É necessário ter um grande objetivo geral, claro e realista.

• É necessário descrever os objetivos específicos ou parciais que, em qualquer caso, 
servirão para alimentar o grande objetivo geral.



ATÉ ONDE ATÉ ONDE ATÉ ONDE ATÉ ONDE queremos ir

• O objetivo é descrever e enumerar os resultados que pretendemos alcançar com o 
projeto.

• Não confundir objetivos com resultados:
• Os primeiros têm uma finalidade mais ou menos geral

• Os resultados devem ser quantificáveis e avaliáveis



ONDE ONDE ONDE ONDE pretende realizar o projeto

• O objetivo é descrever o localonde as atividades do projeto serão realizadas.

• Isto é particularmente importante no caso dos Programas de Cooperação Territorial 
(Interreg) porque os projetos têm de ser desenvolvidos num espaço geográfico específico 
(no Espaço Atlântico, no território transfronteiriço...)



COMO COMO COMO COMO quer fazer isso

• É um dos aspetos mais importantes de qualquer projeto. 

• É sinónimo de "Metodologia".

• É inútil ter bons objetivos e estabelecer muitos resultados se não se descrever como se 
vão alcançar. A maioria dos projetos não aprovados deve-se a um mau ou insuficiente 
desenvolvimento da metodologia. 

• As atividades do projeto podem ser integradas na metodologia.



QUANDO QUANDO QUANDO QUANDO vai ser feito

• Trata-se de fazer um cronograma do projeto, detalhando cada marco importante.

• Conveniente usar gráficos (tipo de diagrama de Gantt)

• Deve-se ter o cuidado de assegurar que os tempos de conclusão coincidam com os 
períodos permitidos pelas convocatórias num dado momento.



A QUEM A QUEM A QUEM A QUEM se dirige o projeto

• Não há razão para que sejam apenas pessoas, podendo também ser organizações, 
políticas, redes, etc.



QuemQuemQuemQuem vai fazer isso

• Consiste em descrever os principais atores do projeto:

• Recursos humanos dos parceiros do projeto

• Organizações externas

• Assistência técnica

• Etc. 



O O O O QUE QUE QUE QUE vai ser feito

• Recursos Materiais: 

• Recursos que os parceiros agrupam para executar o projeto

• Recursos Financeiros:
• Trata-se de executar o orçamento do projeto

• Financiamento solicitado ao programa em questão

• Auto-financiamento dos parceiros do projeto



¡¡¡¡Muito ObrigadoMuito ObrigadoMuito ObrigadoMuito Obrigado!!!!

José Quevedo
josequevedo@grupodex.com
Grupo DEX


