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A vertente inter-regional da cooperação europeia visa aproveitar e a reforçar
sinergias entre os principais atores regionais, nacionais e comunitários da
política de coesão, de forma a capitalizar as boas práticas na gestão das
intervenções estruturais na Europa e, assim, incrementar a sua eficácia para a
concretização das Agendas de Lisboa e Gotemburgo.
A CCDR Alentejo tem participado em redes e grupos de trabalho criados no
âmbito do programa de Cooperação Inter-regional INTERREG IVC
(http://www.interreg4c.eu/), o qual intervém em todo o território da União
Europeia, permitindo a cooperação entre autoridades e atores no nível regional
e local de diferentes países da EU27 mais Noruega e Suíça, em projetos para
troca e transferência de experiências e desenvolvimento conjunto das
abordagens e instrumentos que melhorem a eficácia de políticas de
desenvolvimento regional e contribuam para a modernização económica,
desenvolvidos em torno das prioridades temáticas Inovação e Economia do
Conhecimento e Ambiente e Prevenção de Riscos
No Período 2014-2020, esta modalidade de cooperação recebeu a designação
de Interreg EUROPE e tem como prioridades definidas o reforço da
investigação, desenvolvimento tecnológico e inovação, promovendo projetos
de investigação e reforçando a infraestrutura da inovação e as capacidades
para a investigação de excelência, e centros de competência, em particular os
de interesse Europeu, e procura promover o investimento empresarial na
investigação e na inovação, desenvolvendo ligações e sinergias entre
empresas, investigação e centros de desenvolvimento e o sector da educação
superior.
Pretende ainda reforçar a competitividade das PME, dando apoio às
capacidades das PME para crescerem em mercados regionais, nacionais e
internacionais e empreenderem processos de inovação visando melhorar a
implementação de políticas e programas de desenvolvimento regional, em
particular programas de investimento para o crescimento e o emprego e,
quando pertinente, programas de CTE, apoiando as PME em todas as fases
do seu ciclo de vida para desenvolver e alcançar o crescimento e empreender
a inovação

No âmbito da cooperação Inter-regional são valorizadas as intervenções de
intercâmbio de experiências e de boas práticas, nas áreas do desenvolvimento
territorial integrado, do ordenamento do território, do desenvolvimento regional
(http://www.alentejo.portugal2020.pt)
e do desenvolvimento urbano e rural sustentável, de acordo com o proposto no
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texto do Programa INTERREG EUROPE 2020.
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As actividades deste Espaço da Cooperação Territorial Europeia podem ser
acompanhados em https://www.interregeurope.eu
(https://www.interregeurope.eu/), nomeadamente informação detalhada sobre
as quatro fases de candidatura entretanto concluídas e cuja evolução, na
ordem inversa da sua concretização e resultados apresentamos abaixo:
Quarta chamada para apresentação de Projectos ao Interreg Europe (7
Maio - 22 Junho 2018)

(/index.php/ccdra/incentivo-a-comunicacaosocial)

Foram apresentadas 170 candidaturas. A publicação da lista de
candidaturas aprovadas que deverá ocorrer entre Julho e Agosto.
Esta Chamada mobilizou um total de 1262 parceiros, 45 dos quais de
Portugal.
Para mais informação consulte-se o link https://www.interregeurope.eu
/news-and-events/news/39/fourth-call-figures/
(https://www.interregeurope.eu/news-and-events/news/39/fourth-callfigures/)
Terceira chamada para apresentação de Projectos ao Interreg Europe (1
de Março a 30 de Junho de 2017)

(/index.php/28-noticias/709-orgao-deacompanhamento-das-dinamicas-regionais)

(/alentejoape/)

O comité de acompanhamento do Interreg Europe aprovou 54 projectos
num total de 234 candidaturas.
Esta Chamada mobilizou um total de 1710 parceiros, 91 dos quais de
Portugal.
Tres projectos contam com parceiros portugueses.
- O Innova-FI, liderado pela Agência Nacional de Inovação, tendo por
objectivo melhorar as políticas de competitividade das PME;
- O INTENSIFY, liderado pela Câmara Municipal de Almada, tendo
por objectivo melhorar as políticas de economia de baixo carbono;
- RegionArts, liderado pelo Instituto Politécnico do Porto, tendo por
objectivo melhorar as políticas de competitividade das PME
Para mais informação consulte-se o link https://www.interregeurope.eu
/news-and-events/news/39/third-call-figures/
(https://www.interregeurope.eu/news-and-events/news/39/third-callfigures/)
Segunda chamada para apresentação de Projectos ao Interreg Europe
(5 de Abril a 13 de Maio de 2016.
O comité de acompanhamento do Interreg Europe aprovou 66 projectos
num total de 211 candidaturas.
Esta chamada mobilizou um total de 1615 parceiros, 79 dos quais de
Portugal.
Um projecto conta com parceiros portugueses.
- O Effectiveness of Policy Instruments for Cross-Border
Advancement in Heritage, liderado pelo Atlantic Axis of Peninsular
Northwest, que procura melhorar as políticas de património natural e
cultural.
Para mais informação consulte-se o link https://www.interregeurope.eu
/news-and-events/news/39/second-call-figures/
(https://www.interregeurope.eu/news-and-events/news/39/second-callfigures/)

Primeira Chamada para apresentação de Projectos ao Interreg Europe
(22 dea Junho
a 31ade
Julho).
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utilização.
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O comité de acompanhamento do Interreg Europe aprovou 64 projectos
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num total de 261 candidaturas.
Esta chamada mobilizou um total de 2158 parceiros, 106 dos quais de
Portugal.
Dois projectos contam com parceiros portugueses.
- O CISMOB, liderado pela Universidade de Aveiro, visando
aumentar a sustentabilidade das áreas urbanas, melhorando a
eficiência no uso da infraestrutura de transporte urbano por meio das
TICs no contexto da crescente disponibilidade da tecnologia de
sensores para monitorar e registrar grandes quantidades de dados;
- O Social Green, liderado pelo INTELI - Centro de inovação e
Inteligência, O projecto centra-se na questão da privação de
habitação e eficiência energética no sector da habitação social.
Para mais informação consulte-se o link
https://www.interregeurope.eu/news-and-events/news/39/first-callfigures/ (https://www.interregeurope.eu/news-and-events/news/39
/first-call-figures/)

Relatório da Participação do Alentejo na Cooperação Territorial Europeia
no período 2007 - 2013
A região Alentejo tem participado, através das suas diferentes entidades
regionais e locais em inúmeras operações de Cooperação Territorial Europeia,
nas suas diferentes vertentes.
O trabalho seguinte apresenta uma síntese dessa participação nos diferentes
espaços de cooperação Transnacional e Inter-regional no período 2007-2013:
https://issuu.com/ccdra/docs/relatorio_participacao_cte_2007_201
(https://issuu.com/ccdra/docs/relatorio_participacao_cte_2007_201).
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