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SECÇÃO 1. ESTRATÉGIA DO PROGRAMA DE COOPERAÇÃO COM VISTA A CONTRIBUIR
PARA A ESTRATÉGIA DA UNIÃO PARA UM CRESCIMENTO INTELIGENTE, SUSTENTÁVEL E
INCLUSIVO E PARA A COESÃO ECONÓMICA, SOCIAL E TERRITORIAL

1.1 Estratégia do programa de cooperação com vista a contribuir para a estratégia
da União para um crescimento inteligente, sustentável e inclusivo e para a coesão
económica, social e territorial
1.1.1.
Descrição da estratégia do programa de cooperação com vista a
contribuir para a prossecução da estratégia da União para um crescimento
inteligente, sustentável e inclusivo e para a coesão económica, social e territorial
a) Análise da situação socio-económica da área do programa
O Espaço Atlântico abrange a zona ocidental da Europa que faz fronteira com o Oceano
Atlântico. Compreende as seguintes 37 regiões desde a área ocidental do Reino Unido, a
Irlanda e Portugal, bem como a área norte e sul mais ocidental de Espanha e oeste da França.






França: Haute-Normandie, Basse-Normandie, Pays-de-la-Loire, Bretagne, PoitouCharentes, Aquitaine
Irlanda: Border Midland and Western, Southern and Eastern,1
Portugal: Norte, Algarve, Centro, Lisboa, Alentejo, Região Autónoma das Açores,
Região Autónoma de Madeira
Espanha: Galicia, Principado de Asturias, Cantabria, Navarra, País Vasco, Andalucía
(Huelva, Cádiz e Sevilla), Islas Canarias
Reino Unido: Cumbria, Cheshire, Greater Manchester, Lancashire, Merseyside,
Gloucestershire, Wiltshire and Bristol/Bath Area, Dorset and Somerset, Cornwall
and Isles of Scilly, Devon, West Wales and the Valleys, East Wales, South Western
Scotland, Highlands and Islands, Northern Ireland.

O Programa 2014-2020 irá cobrir uma área mais ampla em comparação com programas de
cooperação anteriores devido à inclusão de novas regiões: as Ilhas Canárias (Espanha) e as
Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira (Portugal). O processo de integração das novas
regiões responde a um pedido dos Estados-membros (EM) em benefício da área do
Programa. A participação das três regiões insulares irá contribuir para uma Região Atlântica
mais coesa, aumentar o seu património natural e cultural e reforçar a sua vantagem
comparativa relacionada com a sua perspetiva marítima.

1

Há três novas regiões irlandesas resultantes da reforma que entrou em vigor em 2015. As autoridades nacionais irlandesas
terão de apresentar uma candidatura ao Eurostat para reclassificar as novas regiões da Irlanda. A Northern and Western
Regional Assembly atua agora como Autoridade de Gestão do Programa de cooperação BMW 2014-2020 e a Southern Regional
Assembly atua como Autoridade de Gestão para o Programa de cooperação Regional Sul e Este 2014-2020.
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O Espaço Atlântico tinha cerca de 58,96 milhões de habitantes em 2012 (28,7 milhões de
homens e 30,2 milhões de mulheres), gerando um PIB total de 1.486.301 milhões de euros
(2011).
As principais características comuns ao conjunto desta área são o seu património ambiental
e dimensão marítima, bem como um padrão comum de desenvolvimento territorial e urbano
com base numa maioria de zonas rurais intermédias e um número limitado de grandes áreas
metropolitanas. A densidade populacional média estimada é de 84 habitantes por km2
(2011), abaixo da média da União Europeia (UE) 27 (116,61).
Entre outros pontos de convergência do Espaço Atlântico que atuam como fatores-chave
para o seu desenvolvimento conjunto, deve ser citada a tradição de cooperação, as fortes
redes existentes entre os atores relevantes e a forte herança e identidade cultural. Neste
contexto, o Programa de cooperação territorial é um meio importante para um maior
desenvolvimento dos territórios transnacionais da região Atlântica. No entanto, a área do
Programa é diversa em muitos aspetos, podendo ser observado com frequência um
gradiente Norte-Sul e Litoral-Interior, com diferenças significativas em termos de
desenvolvimento económico e demográfico.
Em particular, as principais características identificadas no Espaço Atlântico, no que diz
respeito às suas especificidades geográficas e acessibilidade, emprego e questões sociais,
desenvolvimento económico-competitividade, e por fim, a situação ambiental, recursos
naturais e eficiência energética, são a seguir identificadas.
Geografia e acessibilidade
a) Uma área heterogénea da Europa com um fosso significativo Norte-Sul em termos de
demografia e acessibilidade
b) Forte dimensão marítima
c) Caráter rural e semi-rural (zonas intermédias e rurais na proximidade das cidades)
d) Grandes áreas do Espaço Atlântico com problemas de acessibilidade: a acessibilidade
continua a ser uma condição sine qua non para alcançar um desenvolvimento pleno e
integrado do Espaço Atlântico
Emprego e social
a) Distribuição demográfica desigual, combinando áreas de forte dinamismo com territórios
que estão a perder residentes e população (nas áreas rurais)
b) Taxa de emprego abaixo dos objetivos da Estratégia UE 2020 em todas as regiões do
Espaço Atlântico, exigindo assim um esforço extra na agenda do crescimento e do
emprego
c) Taxas do desemprego de longa duração a afetar mais algumas regiões do Espaço Atlântico
do que outras
d) Fosso Norte-Sul ao nível do ensino com números preocupantes em algumas zonas de
Portugal e Espanha
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Desenvolvimento económico e competitividade
a) Agravamento geral da situação económica pode ser verificado na área (se comparado com
o período de programação anterior), o que implica um risco no aumento da divisão NorteSul
b) Dinamismo económico concentrado principalmente nas áreas urbanas (com algumas
pequenas exceções)
c) Em termos gerais e agregados, podem observar-se valores mais baixos no Índice de
Competitividade Regional em relação ao resto da Europa ocidental
d) Nível das despesas de Investigação e Desenvolvimento (I&D) médio ou abaixo dos valores
europeus, com a maioria das regiões atlânticas a atingir uma participação de 1% a 2%,
longe da meta de 3% da UE 2020.
Ambiente, recursos naturais e eficiência energética
a) Recursos naturais bem preservados, não se observando, no entanto, uma área muito
significativa de zonas NATURA 2000
b) Elevada exposição às alterações climáticas devido à ampla zona costeira da região do
Atlântico
c) A poluição decorrente de atividades industriais, do transporte, bem como dos padrões de
produção e consumo, são fatores que contribuem para aumentar a exposição dos
territórios atlânticos aos efeitos das alterações climáticas
d) O Espaço Atlântico é a segundo espaço transnacional de produção de energia eólica na
Europa e quase todo o território oferece oportunidades para promover a energia das
ondas, embora a sua assimilação seja atualmente bastante desafiadora.
De seguida é apresentada uma análise abrangente2 em relação a estes quatro aspetos
principais (geografia e acessibilidade, emprego e desenvolvimento social, económico e
competitividade e ambiente, recursos naturais e eficiência energética):
1) Geografia e acessibilidade
Uma dimensão marítima heterogénea
A área de Programa é claramente caracterizada pela existência de zonas costeiras e ilhas,
mas compreende também uma grande área de zonas montanhosas, em particular no Reino
Unido, Espanha e Portugal, assim como algumas áreas de baixa densidade populacional.
O caráter costeiro acarreta vantagens e desafios muito particulares. Apesar da ausência de
uma estrutura económica específica, existe uma proporção significativa de zonas com alta
atratividade residencial. Nas áreas onde as zonas naturais predominam - Escócia, a maior
parte da costa da Irlanda, norte da Inglaterra, País de Gales, Aquitaine e uma grande parte
do litoral espanhol - a pressão urbana global mantem-se moderada.

2

ESPON Relatório de Evidências sobre o Espaço Atlântico
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Além disso, muitas áreas costeiras são também caracterizadas por níveis relativamente altos
de biodiversidade e existência de áreas protegidas.
Podem ser observadas disparidades regionais importantes em relação ao impacto e
importância das atividades marítimas medidas em termos de "Pressões Ambientais"
(mudanças naturais e impactos humanos, tais como a descarga de nutrientes e matéria
orgânica, a poluição e os incidentes com espécies invasoras introduzidas através da
navegação, poluição costeira causada por acidentes de navegação), "Fluxos" (circulação de
mercadorias, de informação e pessoas) e "Importância Económica" (importância económica
das zonas costeiras através do mapeamento de clusters de emprego em diferentes setores
marítimos, como a construção naval, turismo, transportes e pescas).
O emprego ligado às atividades marítimas tem importância económica para o Reino Unido
(exceto nas Highlands, Escócia), França, Algarve, Lisboa e País Basco, sendo menos relevante
na Irlanda e no resto da costa Atlântica.
A pressão sobre o ambiente é intensa em muitas áreas costeiras da Europa, especialmente
em torno dos Açores e nos principais portos. Todas as áreas são influenciadas por espécies
invasoras ou pela poluição associada à agricultura e à atividade industrial.
Por outro lado, as influências marítimas são de intensidade média, com intensidade alta ou
muito alta à volta dos portos (Lisboa, Porto e Bilbao), nas entradas do mar (Estreito de
Gibraltar, Canal Inglês) e nas costas britânicas e irlandesas (exceto nas Highlands e Ilhas da
Escócia).
Caráter rural e semi-rural do Espaço Atlântico
O Espaço Atlântico compreende uma série de áreas metropolitanas (tais como Belfast,
Dublin, Glasgow, Liverpool, Manchester, Nantes, Bordéus, Bilbao, Porto ou Lisboa) e polos
de crescimento menores.
No entanto, as zonas urbanas constituem uma pequena parte do Espaço Atlântico, a qual,
numa perspetiva europeia, é dominada por áreas intermédias e rurais e áreas em estreita
proximidade com as cidades.
Além disso, podem ser encontrados no Espaço Atlântico um número de territórios remotos,
como as Ilhas Canárias, Açores, Madeira, algumas zonas de Irlanda e grandes áreas da
Escócia.
Evidência de claros desafios em termos de acessibilidade
A costa Atlântica representa a principal entrada marítima para a Europa, o que tem impacto
na linha costeira Atlântica europeia em termos de carga e tráfego de navios.
Enquanto o Espaço Atlântico dispõe de um número elevado de portos internacionais, a
acessibilidade multimodal medida pelo transporte ferroviário, rodoviário e aéreo permanece
à volta ou abaixo dos valores médios europeus, tal como noutras áreas da UE, fora do núcleo
da UE.
Os valores de acessibilidade acima da média encontram-se, principalmente, nas áreas
metropolitanas. Grandes áreas do Espaço Atlântico e determinadas regiões remotas têm
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valores de acessibilidade consideravelmente menos favoráveis. Além disso, a possibilidade
de realizar viagens de negócios de um dia dentro da rede urbana Europeia está limitada aos
centros urbanos e mesmo nessas áreas urbanas, as possibilidades são muitas vezes bastante
limitadas.
Há também um significativo fosso Norte-Sul: a maioria das regiões da costa oeste da
Península Ibérica apresentam valores que correspondem a menos de 50% da média da UE
em termos de acessibilidade, enquanto a maioria das áreas do Norte (a Irlanda poderia ser
identificada como uma exceção) estão melhor integradas em termos de sistemas de
transporte transnacional e situadas mais próximas de áreas densamente povoadas da Europa
ocidental.
De acordo com a Conferência das Cidades do Arco Atlântico3, a situação periférica do Espaço
Atlântico no âmbito de uma UE alargada é vista como um fator a considerar, reforçando o
seu papel como porta de entrada marítima num mundo globalizado e equilibrando a divisão
económica e a falta de acessibilidade e de interconexões entre as áreas costeiras e interiores,
uma vez que "a acessibilidade continua a ser pré-condição absoluta para alcançar um
desenvolvimento pleno e integrado do Espaço Atlântico".

2) Emprego e social
Distribuição demográfica irregular
A nível europeu, a população está a aumentar particularmente no Arco Mediterrâneo e no
Arco Atlântico desde a oeste da França à Irlanda. Assim, enquanto o declínio da população
está concentrado no leste de Portugal e noroeste de Espanha, as regiões costeiras da
Península Ibérica, bem como a maioria das regiões de França, Reino Unido e Irlanda,
Canárias, Açores e Madeira, registaram um crescimento da população na última década.
Existem também disparidades relevantes entre regiões costeiras e regiões continentais, onde
o crescimento da população se concentra nas áreas próximas do mar.
Além disso, o fenômeno de envelhecimento da população está a tornar-se particularmente
relevante nas regiões do Sul, o que confirma que as fortes diferenças Norte-Sul são também
em termos de percentagem de idosos.
Finalmente, o despovoamento4 é uma realidade em alguns territórios Atlânticos, em parte
devido ao desenvolvimento territorial desigual, urbanização desequilibrada (com uma maior
concentração ao longo da costa) e existência de conexões limitadas no Espaço Atlântico,
especialmente entre as áreas costeiras e interiores.
Taxas de emprego insatisfatórias na maioria das regiões do Atlântico

3

Resposta da Conferência das Cidades do Arco Atlântico à consulta pública da Comissão Europeia sobre uma política marítima
integrada para a bacia do Oceano Atlântico http://atlanticcities.eu/images/pdf/contributions/arcat/arcaten.pdf
4 Taxa de crescimento populacional - alteração na população média anual do ano anterior. Últimos dados disponíveis do Eurostat

(26.06.13) - Cobertura parcial das regiões atlânticas do Reino Unido
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Em relação à taxa de emprego, não se observa a nível europeu nenhum gradiente explícito
(Norte-Sul, Este-Oeste ou Centro-Periferia). Em termos gerais, as taxas de emprego mais
elevadas (acima de 70%) encontram-se nos países nórdicos, Alemanha, Holanda, Áustria,
Suíça e na maior parte do Reino Unido, enquanto as taxas de emprego inferiores a 60%
podem ser observadas principalmente nas regiões periféricas do sul, leste e sudeste da
Europa.
Na área de Programa, as regiões com as maiores taxas de emprego (até 75%) estão situados
no Reino Unido, no entanto, nenhuma região na área do Programa apresenta uma taxa de
emprego acima dos 75%, o que significa que nenhuma região atingiu ainda os objetivos da
Europa 2020. O noroeste de Espanha, Andaluzia (com uma taxa de emprego abaixo de 50%)
e algumas regiões da Irlanda apresentam as taxas de emprego mais baixas.
Em relação à taxa de desemprego de longa duração, o padrão verificado tanto na Europa
como no Espaço Atlântico, é que geralmente as regiões periféricas apresentam taxas de
desemprego mais elevadas, sendo estas taxas influenciadas, principalmente, pelos níveis de
desemprego nacionais. Neste sentido, a Irlanda e o Norte-Ocidental, bem como o sul da
Espanha, são caracterizados por elevadas taxas de desemprego de longa duração, situação
que agravou devido à atual crise económica.
No Espaço Atlântico, a taxa de desemprego de longa duração (ou natural) é igual ou superior
a 4% em todas as regiões da Irlanda, Espanha e Portugal. A Irlanda, Lisboa, Galiza e Astúrias
têm taxas acima de 7%; Andaluzia supera os 10%. Todas as regiões da área do Programa de
França e do Reino Unido têm taxas abaixo de 4%. Assim, as áreas periféricas de Espanha,
Portugal e Irlanda parecem ter problemas estruturais nos respetivos mercados de trabalho
regionais, enquanto as áreas periféricas do Reino Unido (Escócia e norte de Inglaterra)
parecem beneficiar dos seus vínculos económicos com outras áreas do Reino Unido.
Pode também constatar-se que a crise económica e financeira mundial que despoletou em
2007 afetou, particularmente as regiões em Portugal, Espanha e na parte ocidental da
França, onde têm ocorrido cortes de emprego significativos nos principais setores da
economia.
A situação do mercado de trabalho está fortemente relacionada com o contexto económico
e perfil educacional da população que vive numa região/ país. Ao analisar o crescimento
inclusivo, a percentagem da população em risco de pobreza é um indicador relevante.
A nível europeu, os países mais a Norte e Ocidente apresentam índices bastante mais baixos
de população em risco de pobreza. Contrariamente, nos países mais orientais e meridionais
a heterogeneidade interna é mais acentuada, o que sugere que a pobreza é uma questão
territorial nessas áreas, especialmente nas mais periféricas.
No caso do Espaço Atlântico, verifica-se que todas as regiões francesas, bem como algumas
regiões de Portugal, Espanha e Irlanda ocidental apresentam índices de 8-16%. Todas as
outras regiões desta área têm um índice superior a 16%, com a Andaluzia e as Canárias a
apresentar um índice superior a 24%. Dados mais atualizados (após 2011), irão
provavelmente apresentar um cenário pior, especialmente no sul da Europa, como
consequência do aprofundar da crise económica.

Espaço Atlântico 2014-2020, versão 4 aprovada pela Comissão Europeia em 8 de dezembro de 2020

15

Disparidades Norte-Sul em termos de educação superior e abandono escolar precoce
O nível de educação é também um indicador de desenvolvimento socio-económico e da
situação de uma região ou um território. Em comparação com a Europa do norte e central, a
maioria das regiões do Espaço Atlântico apresentam índices bastante baixos de pessoas com
educação superior. Dentro desta área, verificam-se disparidades significativas Norte-Sul,
tendo as regiões portuguesas abaixo de 50% da população possuindo um diploma de ensino
secundário, enquanto as regiões espanholas entre 50 e 64% da população com este nível. Na
maioria das regiões francesas, britânicas e irlandesas, pelo menos 72% da população tem um
diploma de ensino secundário5. As terras altas e ilhas da Escócia destacam-se, sendo a única
região no Espaço Atlântico com uma percentagem acima dos 80%. Em relação ao abandono
escolar precoce, em 2020 a percentagem de jovens (com idade entre 18-24) sem qualquer
grau deve ser abaixo de 10%. No anexo “Análise da situação socio-económica da área do
Programa”, é apresentado um mapa que ilustra a diferença entre as regiões que já atingiram
a meta e aquelas nas quais este desafio persistirá ao longo dos próximos dez anos.
No contexto do Espaço Atlântico, apenas as regiões francesas já cumpriram a meta, enquanto
a maioria das regiões inglesas estão relativamente próximas do objetivo de 10%. O problema
parece ser mais relevante nas regiões galesas (20-30%) e especialmente em Espanha e
Portugal, onde nenhuma região (exceto o Pais Vasco e a Comunidade Foral de Navarra) está
sequer perto de atingir a meta.

3) Desenvolvimento económico e competitividade
Dinamismo da economia concentrado nas grandes áreas urbanas e metropolitanas
Relativamente às economias regionais, tanto a nível europeu como do próprio Arco Atlântico,
pode observar-se um maior dinamismo e competitividade nas grandes áreas urbanas e
metropolitanas designadamente Lisboa, Porto, Oviedo-Gijon-Avilês, Bilbao, Bordéus e
Nantes, Cardiff, Bristol, Liverpool e Manchester, Glasgow, Belfast e Dublin. Contudo, também
as regiões periféricas têm economias de grande produtividade, como é o caso da região do
sudoeste da Irlanda ou do Norte de Espanha. As regiões com o PIB mais baixo encontram-se
no centro e norte de Portugal e nas áreas periféricas do Reino Unido.
Além disso, pode observar-se um agravamento generalizado da situação económica na
região6 e as taxas de crescimento do valor acrescentado bruto revelam valores muito mais
baixos em comparação com o início do período de programação. Mais especificamente, pode
observar-se uma diminuição importante do PIB total do Espaço Atlântico entre 2007 e 2009,

5

O ensino secundário superior (ISCED 3) inicia no final da escolaridade obrigatória. A idade de admissão é normalmente 15 ou
16 anos. As qualificações para a admissão são geralmente necessárias. A duração típica do ensino secundário superior varia de
dois a cinco anos. Tanto pode ser "terminal" (preparação para a entrada na vida profissional) como 'preparatória' (ou seja, a
preparação para o ensino superior), mas geralmente corresponde à etapa final da educação secundária. O ensino superior
(ISCED 5 e 6) geralmente exige a conclusão do ensino secundário. De acordo com a OCDE e o EUROSTAT, o ensino superior inclui
programas com orientação teórica e profissional, mas também estudos que conduzem a uma qualificação de investigação
avançada.
6

Taxa de crescimento real do valor acrescentado bruto dos preços de base – alteração % no ano anterior. Últimos dados
disponíveis do Eurostat (26.06.13).
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sobretudo devido à crise económica. A partir desse ano, o PIB apresenta uma ligeira subida,
ainda que em 2011 (últimos dados disponíveis) tenha sido muito mais baixo do que antes da
crise.
Neste contexto, a crise económica e financeira e as restrições orçamentais, bem como a crise
de crédito, são alguns dos fatores que determinaram esta tendência negativa que representa
uma risco relativamente ao aumento das disparidades entre Norte e Sul no interior do Espaço
Atlântico.
Disparidades evidentes Norte-Sul em termos de competitividade
Em termos de competitividade, o Índice de Competitividade Regional (ICR), que inclui os
principais pontos fortes e pontos fracos das regiões europeias7, revela diferenças
substanciais quando são apenas considerados os cinco EM do Espaço Atlântico europeu. As
disparidades entre o Norte e o Sul confirmam-se mais uma vez, com as regiões atlânticas de
Espanha e de Portugal a manifestar índices bastante baixos, França e Irlanda a revelar índices
médios e as regiões do Reino Unido com melhores desempenhos. De forma geral, e em
termos agregados, podem observar-se índices mais baixos no Espaço Atlântico
comparativamente ao resto da Europa ocidental; o que se deve a uma cultura
empreendedora e empresarial limitada nalgumas regiões do Espaço Atlântico e entre os seus
agentes económicos.
Nível de investimento em I&D pouco elevado e contribuição limitada do setor privado
O investimento em I&D é considerado um motor de crescimento económico. Assim, o
investimento de 3% do PIB em I&D é uma das metas da estratégia Europa 2020. Os
investimentos empresariais privados são essenciais para se atingir esta meta. Apesar da
existência de uma série de centros de excelência, em especial no domínio da investigação
marítima e marinha, o Programa para este espaço revela sobretudo valores médios dos
investimentos globais em I&D e investimentos em I&D no setor privado: o investimento
global em I&D varia consoante a região europeia, sendo os mais elevados nos países
nórdicos, e na região do “pentágono” (Londres-Hamburgo-Munique-Milão-Paris).
Relativamente ao Espaço Atlântico, os índices de investimento em I&D são iguais ou mais
baixos do que a média europeia. A maior parte das regiões apresenta uma percentagem de
1% a 2% e as regiões do sul de Portugal, incluindo os Açores e a Madeira, do noroeste de
Espanha e das Ilhas Canárias, França e região oeste do Reino Unido com índices mais baixos
(<1%). A parte de investimentos em I&D ultrapassa os 3% do PIB regional em algumas partes
do sul do Reino Unido.
A análise dos investimentos privados em I&D revela que o Espaço Atlântico está claramente
abaixo dos índices da Europa central e do norte. A maioria das regiões atlânticas revela
percentagens de investimento na ordem dos 0,6-1%, com exceções positivas de Lisboa,

7

Com base nas variáveis seguintes: elementos principais (Qualidade das Instituições, Estabilidade Macroeconómica, Infraestrutura, Saúde, Qualidade do Ensino básico e secundário). Pilares relativos à eficiência (Educação Superior e ALV, Eficiência
do Mercado de Trabalho, Dimensão do Mercado) e pilares relativos à Inovação (Disponibilidade da Tecnologia, Sofisticação das
empresas, e Inovação).
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Bilbau ou Bretanha (1-2%) e níveis mais elevados (que ultrapassam os 2%) apenas no Reino
Unido (Liverpool e sul de Inglaterra). Apenas algumas regiões, como o noroeste de Espanha
ou as zonas ocidentais do Reino Unido, revelam valores abaixo dos 0,5%8.
Apenas as regiões do norte da Europa pertencem ao grupo dos “líderes da inovação” ou
“fortes inovadores” e portanto, grande parte dos líderes de inovação regionais situam-se nos
países que mais investem em inovação.
A disparidade entre as regiões do norte e do sul do Atlântico fica assim confirmada, já que a
maioria das regiões francesas, britânicas e irlandesas podem ser consideradas como “fortes
inovadores” (com resultados acima ou próximos da média da UE28), ao passo que a maioria
das regiões atlânticas portuguesas e espanholas, pertencem à categoria de “inovadores
moderados” (abaixo da média da UE28).
Níveis baixos de registos de patentes
Os pedidos para obtenção de patentes servem de indicador do nível de inovação de uma
região. A atividade tecnológica (baseada nos pedidos de patentes) está sobretudo
concentrada no centro da UE. Em termos gerais, no Espaço Atlântico, o nível é mais baixo,
apesar de existirem algumas regiões isoladas tais como a Bretanha, em França e Navarra em
Espanha, com níveis idênticos aos da Europa central. As restantes regiões em França,
Espanha e mais a Norte, bem como a Irlanda e o Reino Unido revelam níveis médios de
pedidos para obtenção de patentes. O resto de Espanha, Portugal e algumas regiões do Reino
Unido revelam níveis baixos de pedidos de patentes.
Turismo revela resultados satisfatórios, mas sem um padrão claro
O turismo é a principal atividade económica com um peso importante na região. A entrada
de turistas no Espaço Atlântico não segue um padrão claro; não é rural nem urbano, nem
costeiro ou interior, nem Norte nem Sul.
A região que apresenta valores mais elevados é a Andaluzia, seguida pelas Ilhas Canárias. Em
seguida surgem uma série de regiões do noroeste de Espanha, França e sul da Irlanda. As
regiões do Reino Unido e de Portugal revelam níveis turísticos baixos (o que surpreende no
caso de Portugal e que pode ser devido aos diferentes sistemas nacional, regional e local de
contagem e de reporting relativos ao turismo nas diferentes entidades de estatística).

4) Ambiente, recursos naturais e eficiência energética
Recursos naturais bem preservados, mas pouca expressão das áreas protegidas Natura
2000
O Espaço Atlântico possui um património natural bem conservado. Apesar disso, apenas as
Ilhas Canárias têm uma quota de mais de 60% de sítios NATURA nos seus respetivos
territórios. Na maioria das regiões, menos de 20% dos seus territórios respetivos pertencem
à rede NATURA 2000, em especial em França, no Reino Unido (exceto as Terras Altas da

8

Não existem dados sobre os Açores, Madeira e Ilhas Canárias
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Escócia e as Ilhas, e a Irlanda do Norte) e Irlanda. Além disso, no que diz respeito à
conectividade da rede Natura 2000, foram identificadas as seguintes necessidades e desafios
no Espaço Atlântico:
- Falta de definição de metas conjuntas e gestão nas zonas transfronteiriça/ relacionadas
com a rede NATURA 2000;
- Falta de uma abordagem conjunta e de comunicação entre os EM para lidar com questões
semelhantes, especialmente ao nível de oportunidades para o crescimento económico o
que conduz a situação de desigualdade das partes interessadas;
- Ausência de um sistema que permita a definição de prioridades entre EM confrontados
com uma responsabilidade partilhada relativa aos diferentes estatutos de conservação de
espécies e habitats;
- Falta de políticas e metodologias conjuntas dos EM para combater os efeitos das
alterações importantes na distribuição de espécies devido a alterações climáticas e outras
alterações específicas, facilitando estas alterações através da eliminação de barreiras e
desenvolvimento de novas áreas naturais.
No entanto, o Estado de Natureza no relatório da União Europeia destaca que a região do
Atlântico apresenta uma das maiores proporções de avaliação desfavorável/má para as
regiões biogeográficas terrestres, o que significa que há ainda muito a fazer.
Este património natural bem conservado também está a enfrentar importantes riscos e
ameaças, em especial relacionados com o desenvolvimento de atividades humanas em terra,
na costa e no mar (poluição das águas interiores e costeiras, redução das zonas húmidas,
grande pressão sobre os recursos marinhos, etc.).
Para além da existência de uma disparidade entre Norte e o Sul, as regiões do Sul estão mais
bem posicionadas. A este respeito, as regiões em Espanha, Portugal e o sul de França (valores
mais elevados no Algarve, Aquitaine e Cantábria) revelam valores muito mais elevados
comparativamente à Irlanda, ao Reino Unido e ao noroeste de França.
Impactos esperados das alterações climáticas na maioria das regiões atlânticas
Os impactos das alterações climáticas, em termos físicos, ambientais, económicos, sociais e
culturais são esperados na maioria das regiões do Espaço Atlântico devido à sua vasta
extensão de costa, particularmente vulnerável às alterações climáticas. Relativamente à
Europa, as diferenças Sul-Norte também dominam o Espaço Atlântico onde as regiões do
Norte são caracterizadas por um aumento pouco significativo do nível de vulnerabilidade, ao
passo que a região ocidental de França e a maioria das regiões do norte de Espanha e de
Portugal deverão sofrer consequências de nível médio e elevado.
Paralelamente, a atual exposição das regiões do Atlântico aos efeitos das alterações
climáticas poderá aumentar devido à poluição causada pelas atividades industriais,
transporte e novos padrões de produção e consumo.
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Níveis heterogéneos de capacidade de adaptação às alterações climáticas
Este indicador corresponde à capacidade económica, sociocultural, institucional e
tecnológica de uma região para se adaptar às consequências das alterações climáticas,
incluindo o potencial de estabelecimento de medidas de prevenção, bem como iniciativas
para aproveitar novas oportunidades derivadas das alterações climáticas. São aqui
considerados, em especial, o empenho na educação, mas também os comportamentos
relativamente às alterações climáticas, a eficiência das medidas do Governo e ainda o nível
de democracia.
Tanto a nível europeu como do Atlântico existem grandes diferenças entre o Norte e o Sul.
No Espaço Atlântico, e apesar de nenhuma região demonstrar possuir uma elevada
capacidade, todas as regiões na Irlanda possuem uma capacidade média. As regiões no Reino
Unido e em França variam entre capacidade baixa e elevada e, no caso de Portugal e Espanha,
as áreas costeiras e as ilhas têm capacidade mais elevadas do que as regiões interiores.
Elevado potencial de instalação de energias renováveis ao largo da costa, mas não
completamente exploradas
Em relação às energias renováveis (ao largo da costa - offshore), o Espaço Atlântico goza de
uma situação de vantagem em relação a outras regiões europeia, graças aos ventos fortes,
ondas e marés. Esta particularidade ganha relevo no contexto do Atlântico, mas também pelo
facto de haver uma dependência energética europeia. Não obstante, o potencial não foi
ainda plenamente explorado e até hoje a região tem-se caracterizado por uma escassa
eficiência no uso dos recursos naturais e por baixos níveis de desenvolvimento e exploração
das energias renováveis, sendo poucas as ligações de instalações offshore à rede elétrica
europeia.
Apesar da sua posição costeira, o Espaço Atlântico revela apenas um potencial médio de
desenvolvimento da energia eólica quando comparado com outros contextos geográficos,
tais como a Suécia, Finlândia e Estados Bálticos e as diferenças de potencial podem observarse entre as regiões do Atlântico norte (Irlanda e noroeste da Escócia), com elevados
potenciais de produção de energia eólica e as regiões do norte de Espanha e do sul de
Portugal.
Por outro lado, todo o Espaço Atlântico e em especial as zonas costeiras ocidentais abertas
ao Oceano Atlântico, detêm na Europa a maior capacidade para desenvolver energia eólica,
seguidas das áreas abertas no Norte e algumas regiões do Mar Mediterrâneo. No interior do
Espaço Atlântico, a Escócia e a Irlanda possuem o maior potencial de produção de energia
das ondas, comparativamente com outras regiões.
b) Análise SWOT
Esta secção inclui a análise SWOT do Espaço Atlântico.
No sentido de contextualizar a análise SWOT no âmbito da estratégia Europa 2020 e dos
Objetivos Temáticos (OT) relacionados, os principais fatores identificados na análise foram
confirmados e priorizados junto dos EM e um número importante de partes interessadas foi
consultada durante o processo de programação.
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É importante notar que o objetivo era incluir na análise todos os temas relevantes e
problemas partilhados, relevantes para o contributo da cooperação transnacional do
Programa do Espaço Atlântico.
Os principais pontos fortes, pontos fracos, oportunidades e ameaças são demonstrados a
seguir:
PONTOS FORTES
Uma das mais antigas tradições de cooperação na Europa;
Redes consolidadas entre atores importantes do Espaço Atlântico que trabalham em
conjunto há mais de duas décadas;
Dimensão marítima da economia do Espaço Atlântico conferindo-lhe uma “vantagem
comparativa única” assente numa forte tradição das indústrias marítimas
(construção naval, aquicultura, pescas, portos, etc.);
Forte dinamismo de um conjunto de áreas urbanas metropolitanas (Lisboa, Porto,
Bilbao, Oviedo-Gijon-Avilês, Bilbao, Bordéus, Nantes, Cardiff, Bristol, Liverpool,
Manchester, Glasgow, Belfast e Dublin) a funcionar como motores do crescimento e
da criação de emprego;
Ambiente bem conservado nas áreas rurais, qualidade da paisagem natural, rica
biodiversidade e qualidade da água e do ar são ativos desta área;
Forte identidade cultural e do património na região atlântica (incluindo a dimensão
céltica - Irlanda, Escócia, País de Gales, Cornwall, Bretanha, Astúrias, Galiza);
Áreas urbanas atrativas, paisagens naturais bem conservadas e uma identidade
cultural forte tornam esta região atraente para os visitantes e turistas;
Potencial de produção de energia eólica e do mar é um fator determinante para a
criação de uma economia competitiva de baixas emissões de carbono no Espaço
Atlântico;
Estruturas de trabalho solidamente estabelecidas entre as cidades portuárias do
Atlântico;
Existência de uma variedade de polos de investigação e de centros de excelência
(incluindo no domínio da investigação marinha e marítima).
PONTOS FRACOS
Localização parcialmente periférica das regiões do Espaço Atlântico numa UE
alargada;
Região com um acentuado gradiente Norte-Sul, que a tornam uma das regiões mais
heterogéneas da Europa, caracterizada por disparidades regionais que se
manifestam claramente em questões de ordem demográfica, acessibilidade, níveis
de ensino atingido, abandono escolar precoce, desenvolvimento económico,
competitividade (índice IDR) e desempenho da inovação regional (Painel de

Espaço Atlântico 2014-2020, versão 4 aprovada pela Comissão Europeia em 8 de dezembro de 2020

21

Avaliação da União), quota-parte de áreas da rede NATURA 2000 e capacidade de
adaptação às alterações climáticas;
O território do Espaço Atlântico apresenta igualmente grandes diferenças em termos
de evolução económica e demográfica entre as zonas costeiras e do interior;
Baixos níveis de competitividade do Espaço Atlântico comparativamente com o resto
da Europa ocidental;
Défice nas interligações entre as zonas costeiras e do interior;
Níveis relativamente baixos de inovação em setores económicos tradicionais com um
elevado potencial de criação de crescimento e de empregos no Espaço Atlântico;
Níveis de investimento em I&D estagnados ou em contração, devido em parte à grave
crise económica e à crise do crédito;
Reduzido número de registo de patentes, evidenciando níveis de atividade em
inovação e desenvolvimento tecnológico relativamente limitados;
Níveis de exposição dos territórios atlânticos aos efeitos das alterações climáticas
cujos efeitos poderão ser acentuados devido à poluição derivada das atividades
industriais, ao transporte e aos novos padrões de produção e de consumo;
Exploração limitada do potencial relacionado com as energias renováveis offshore
Limitações nas ligações entre as instalações offshore e a rede elétrica europeia;
Capacidade limitada de adaptação às alterações climáticas devido às barreiras
económicas, socioculturais, institucionais e tecnológicas;
Urbanização desequilibrada, com uma grande concentração na zona costeira;
Carência de mão-de-obra qualificada, em especial em determinados setores da
indústria marítima.
OPORTUNIDADES
Papel potencial do Espaço Atlântico como "Porta de ligação à Europa ocidental”;
Potencial de transporte marítimo ainda por desenvolver de forma plena;
Importante agenda política europeia para o Crescimento Azul e as iniciativas
relacionadas com as Bacias Marítimas;
Diferentes padrões territoriais de inovação em várias zonas do Espaço Atlântico
representam uma oportunidade para a realização de sinergias entre regiões com
perfis de inovação diferentes, que podem ser reforçados no sentido de explorar as
complementaridades;
Potencial de crescimento da economia azul e especialização marítima: turismo
costeiro, aquacultura, vela, indústrias navais e náutica, energia renovável offshore,
biotecnologias azuis;
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Elevado potencial de produção de energias renováveis offshore: eólica, ondomotriz
e maremotriz, energia térmica dos oceanos, etc. O Espaço Atlântico é o segundo
principal espaço transnacional de produção de energia eólica na Europa e quase toda
a região tem a possibilidade de aproveitar o potencial de produção de energia das
ondas, apesar do arranque em pleno deste segmento das energias renováveis
representar ainda um grande desafio;
Possibilidade de explorar ainda mais o modelo de economia verde, aproveitando os
recursos naturais existentes no Espaço Atlântico;
Potencial para aumentar as receitas provenientes do setor do turismo;
Potencial do papel chave que as áreas metropolitanas atlânticas e polos de
crescimento (incluindo as cidades portuárias) podem desempenhar na
internacionalização e capacidade de atração da economia atlântica;
Oportunidade de desenvolver o dinamismo da região através do reforço das redes
urbanas e das relações entre terra e mar.
AMEAÇAS
Crise económica, restrições orçamentais e crise de crédito;
Risco de aumento dos desequilíbrios Norte- Sul devido à crise económica e
financeira;
Forte concorrência de grandes portos situados fora do Espaço Atlântico;
Riscos potenciais de ordem tecnológica, ambiental, social e jurídica relacionados com
o desenvolvimento das tecnologias azuis;
Elevada exposição aos efeitos das alterações climáticas, tais como a erosão costeira,
eutrofização do mar e stress hídrico;
Risco de acidentes relacionados com as atividades económicas marítimas
(embarcações naufragadas, derrames de petróleo...);
Níveis crescentes de despovoamento em determinadas zonas dos territórios
atlânticos.
c) Necessidades e desafios do Programa
O Programa de Cooperação Espaço Atlântico 2014-2020 irá contribuir para a estratégia da
União de crescimento inteligente, sustentável e inclusivo e para alcançar a coesão
económica, social e territorial.
De acordo com o ponto (6) da introdução do Regulamento (UE) No 1299/2013, a cooperação
transnacional deverá visar o reforço do processo de cooperação, através de ações de
promoção do desenvolvimento territorial integrado articuladas com as prioridades da
política de coesão da União.
Além disso, segundo o objetivo da Cooperação Territorial Europeia (CTE), o Fundo Europeu
para o Desenvolvimento Regional (FEDER), deve contribuir para se alcançarem as metas e
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objetivos de crescimento inteligente, sustentável e inclusivo, para os OT para a promoção do
desenvolvimento económico. Estes baseiam-se no conhecimento e na investigação e
inovação, nomeadamente graças à promoção de uma economia mais ecológica e eficiente
em termos de recursos e mais competitiva, fomentando o aumento dos níveis de emprego
que proporcionem coesão social e territorial e desenvolvendo capacidades administrativas.
Contudo, o Programa não pode abordar todos estes desafios e o Programa de cooperação
Espaço Atlântico deve concentra-se numa série limitada de temas no sentido de maximizar
os recursos atribuídos ao Programa, respondendo desta forma à estratégia EU 2020 e aos
objetivos temáticos com ela relacionados, fornecendo respostas apropriadas às questões
que não podem ser resolvidas a nível regional ou nacional.
Tendo em vista estes factos, as principais necessidades de desenvolvimento e desafios
identificados que deverão ser atendidos pelo Programa de cooperação Espaço Atlântico
2014-2020 são os seguintes:

Acelerar o crescimento inteligente em setores chave da economia do Espaço Atlântico,
estimulando a cooperação e o desenvolvimento conjunto de modelos e soluções
Neste início do período de programação 2014-2020, o Programa Espaço Atlântico depara-se
com vários desafios relacionados com a capacidade de crescimento europeia e Atlântica em
termos de economia, de inovação, aumento das exportações e criação de emprego. O
investimento em I&D é considerado um motor deste crescimento económico. Daí que
investir 3% do PIB em I&D, seja uma das principais metas da estratégia Europa 2020. Os
investimentos empresariais privados são vitais para se alcançar esta meta. Apesar da
existência de uma série de centros de excelência, em especial no domínio da investigação
marítima e marinha, o Programa revela sobretudo valores médios tanto em termos de
investimento global em I&D, como investimento em I&D por parte do setor privado. Em
especial, os níveis de investimento em I&D no Espaço Atlântico são iguais ou inferiores aos
valores médios europeus, algumas das regiões atribuem 1% a 2% do PIB em I&D e nas regiões
do sul de Portugal, incluindo os Açores e a Madeira, o noroeste de Espanha e as Ilhas
Canárias, França e na região ocidental do Reino Unido, a percentagem cai para menos de 1%.
Apenas em algumas zonas do sul do Reino Unido se pode encontrar um investimento em I&D
acima dos 3% do PIB.
A este respeito, o Programa Espaço Atlântico irá apoiar a redução de barreiras de inovação
existentes e contribuir para a criação de um contexto empresarial orientado para a inovação,
para atrair novos investimentos e atividades nas áreas da investigação, desenvolvimento e
inovação (I&D+I) e gerar mais exportações. Portanto, o Programa visa aumentar o
investimento em investigação e inovação e explorar oportunidades, incluindo nos domínios
do Crescimento Azul e especialização marítima.
Por outro lado, será também necessário fomentar a criação de clusters e de mecanismos de
cooperação entre setores complementares e entre agentes de investigação e económicos
num contexto transnacional. A promoção desta cooperação com vista à criação e
desenvolvimento de clusters mais fortes e para a transferência de conhecimentos e de
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tecnologia para a indústria apresenta um potencial significativo para o crescimento e irá
contribuir para o “livre movimento” de conhecimento no Espaço Atlântico.
Além disso, o apoio à cooperação na exploração de novas ideias e resultados da investigação
e a criação de empresas mais orientadas para o conhecimento que permita o acesso ao
mercado, é também visto como uma das principais prioridades para o Programa. A este
respeito, a conversão de investigação fundamental em pesquisa tecnológica e aplicada,
linhas-piloto ou validação prévia do produto irão também ser apoiadas.
Finalmente, esta facilitação e estímulo à cooperação no domínio da inovação será
estruturada em torno desses setores em que as regiões atlânticas têm maior potencial de
desenvolvimento, onde uma verdadeira massa crítica pode ser criada e as oportunidades
significativas podem ser identificadas, de acordo com as Estratégias Regionais de
Especialização Inteligente (RIS3) desenvolvidas por todas as regiões atlânticas.

Promoção de energias renováveis no Espaço Atlântico
O Espaço Atlântico, tal como o resto da Europa, enfrenta desafios importantes relacionados
com a pressão que a indústria, a economia e a sociedade exercem no meio ambiente. No
caso da fachada atlântica da Europa, esses desafios são de particular relevância devido à sua
grande linha costeira, o que torna a área altamente vulnerável às consequências das
alterações climáticas.
Neste contexto, o Espaço Atlântico necessita de intensificar os esforços existentes para
promover a mudança para uma economia de baixas emissões de carbono, aumentando a
produção, a distribuição e a utilização de fontes de energias renováveis. Esta mudança para
uma economia de baixas emissões de carbono irá contribuir não só para abordar os desafios
ambientais, mas também terá também um elevado potencial para acelerar o crescimento
económico e a criação de emprego no Espaço Atlântico.
A este respeito, a quota-parte de fontes de energias renováveis na combinação energética
dos EM (biomassa, madeira, culturas energéticas e offshore: vento, mar e marés) deve
aumentar e, a este respeito, o Programa Espaço Atlântico deverá servir para apoiar o
processo de desenvolvimento do quadro de cooperação institucional, social e tecnológico
adequado, de modo a facilitar a mudança acima mencionada.
Esta dimensão tripla significará, na prática, que o Programa deve incidir sobre três vertentes
diferentes: vertente política, desenvolvendo um trabalho com as instituições e com as
autoridades regionais e locais, vertente social, sensibilizando para a questão das energias
renováveis e as oportunidades importantes que a sua utilização poderia representar para as
economias locais (além do benefício óbvio para o ambiente) e vertente tecnológica, trabalho
juntamente com a indústria na estruturação do setor.
Além disso, o Espaço Atlântico é um espaço privilegiado no que respeita o desenvolvimento
de energias renováveis marítimas (ERM), dispondo de condições ambientais favoráveis e de
um elevado potencial que ainda necessita de ser plenamente explorado.
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A capacidade das ERM planeadas e instaladas mostram que a ERM são "reais" na área, as
capacidades de desenvolvimento tecnológico existentes em algumas partes do Atlântico são
significativas, há muitos investidores ativos, empresas e autoridades públicas no setor e tem
sido feito um progresso significativo com a elaboração de estudos e adoção de ERM,
estratégias e metas globais. A prioridade, no entanto, olha para todas as formas de energias
renováveis na área onde existe uma considerável experiência a ser compartilhada e
aprofundada através da cooperação.
O Programa dará prioridade ao apoio ao desenvolvimento de energias renováveis, capazes
de proporcionar oportunidades de energia relevantes para estes territórios periféricos
altamente dependentes de energia, bem como oportunidades económicas para esta área,
aproveitando os seus recursos consideráveis em termos de tecido industrial, formação de
renome, centros de pesquisa e experiência de colaboração em zonas terrestres, costeiras e
marinhas.
Promoção de uma economia eficiente em termos de recursos: Crescimento Verde
Ecoinovação é a criação de novos produtos, serviços e sistemas que reduzam o uso de
recursos e os impactos ambientais nocivos. Adquiriu recentemente importância como um
fator-chave para ajudar os sistemas de negócios e económicos na obtenção de ideias e
soluções que abordam as alterações climáticas e os desafios na utilização dos recursos. A UE
e a OCDE têm estado na vanguarda dos esforços para promover a ecoinovação em diferentes
níveis nos últimos anos.
Ecoinovação e crescimento verde podem surgir de várias formas, incluindo produtos novos
ou melhorados, tecnologias, serviços, gestão, estruturas organizacionais, arranjos
institucionais e estilo de vida ou mudanças de comportamento.
A introdução de inovações no domínio ecológico e o crescimento da economia verde (que
inclui a economia azul) no Espaço Atlântico podem abrir um novo mercado de oportunidades
com uma consequente criação de empregos e reforço das PME nas regiões ao apetrechá-las
com vantagens competitivas.
O crescimento verde pode representar um vasto leque de benefícios potenciais, tanto em
termos ambientais como para a economia local no Espaço Atlântico; a ecoinovação deve,
portanto, estar no centro do crescimento sustentável e inteligente nas regiões. A Comissão
Europeia (CE) defende que as autoridades locais e regionais estão bem posicionadas para
promover ecoinovações transformadoras e alterações sistémicas. Este facto está relacionado
com os poderes de elaboração de políticas destas entidades, com o controle que exercem
em relação às finanças públicas e o papel importante que podem desempenhar na facilitação
das relações entre as empresas, investigação e sociedade civil.
Deste modo, ao apoiarem a inovação, através da promoção de projetos que tirem partido
das tecnologias ambientais e sejam ecoeficientes ou por via da utilização de ecoinovações
sistémicas, as autoridades regionais e locais do Espaço Atlântico podem ajudar a transformar
a maneira como os agentes locais utilizam os recursos, interagem com os ecossistemas locais
e trazem valor para a economia local.
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As autoridades regionais e locais estão bem posicionadas para facilitar mudanças, apoiando
várias ecoinovações e envolvendo diferentes atores no desenvolvimento e na
implementação de estratégias de ecoinovação; especialmente no contexto da política
regional e da RIS3, há grandes oportunidades para a cooperação transnacional em muitas
áreas, incluindo I&D, estudos, estratégias, especialização inteligente, definição de metas e
soluções institucionais. A cooperação pode, portanto, tornar-se um importante fator que
contribui para a progredir e avançar mais rapidamente nessas áreas.
Necessidade de garantir uma capacidade melhorada dos territórios atlânticos para gerir os
riscos existentes
Os sistemas marinhos naturais complexos e ricos, bem como a presença de zonas húmidas,
estuários e lagoas, montanhas e zonas interiores atribuem ao Espaço Atlântico a sua
aparência distinta e contribuem para a atratividade das zonas rurais.
No entanto, o Espaço Atlântico está exposto a várias ameaças e pressões e a contrastes
demográficos importantes entre as áreas despovoadas e as áreas que estão a ter um rápido
desenvolvimento, maior pressão nos sistemas costeiros devido ao aumento do turismo e ao
desenvolvimento urbano, transporte marítimo, erosão costeira, riscos criados pelas
condições naturais. Há também fortes pressões quanto à qualidade da água costeira, fluvial
e dos estuários resultantes da atividade agrícola, demográfica e industrial, bem como
poluição derivada das atividades industriais, transportes e novos padrões de produção e
consumo. Estes estão também a afetar cidades de todos os tamanhos e os territórios
interiores.
Além disso, a exposição do Espaço Atlântico a estas ameaças naturais e antrópicas é
amplificada devido à sua grande área costeira, que torna esta região particularmente sensível
aos riscos costeiros ambientais e às condições referidas acima, bem como às atividades do
domínio marítimo.
Esta vulnerabilidade é também exacerbada pelas alterações climáticas. De facto, os
fenómenos naturais têm aumentado nos territórios do Atlântico (tanto costeiros como
interiores), seja em termos de frequência como em extensão, devido às alterações climáticas.
A tempestade Xynthia em Fevereiro de 2010 ilustra a importância destes fenómenos, que
afetou vários países europeus, incluindo zonas costeiras do Espaço Atlântico, tendo causado
graves danos materiais e a morte de várias dezenas de pessoas. Exemplos de incêndios nas
florestas de Espanha e Portugal ou as cheias recentes no Reino Unido são também uma
ilustração destes fenómenos.
Finalmente, e como é o caso de todo o continente europeu, um gradiente Norte-Sul também
domina o Espaço Atlântico, sendo as regiões do Norte caracterizadas por uma baixa
vulnerabilidade, enquanto a França ocidental e a maioria das regiões no norte da Espanha e
Portugal enfrentam uma impacto médio e elevado.
Apesar das regiões da fachada atlântica partilharem características comuns e estarem
expostas a riscos potenciais e ameaças semelhantes, ao contrário de outros mares da Europa,
podem ser observadas iniciativas de políticas regionais limitadas e cooperação na costa
atlântica para lidar com esses desafios importantes.
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Assim, a similitude das situações e a importância dos efeitos potenciais, em particular em
zonas costeiras densamente povoadas, justifica o desenvolvimento de iniciativas
transnacionais comuns neste âmbito em matéria de conhecimento e identificação do risco,
bem como na definição, divulgação e adoção de metodologias conjuntas de gestão de risco
e prevenção direcionada às zonas Atlânticas (designadamente no que respeita o
afundamento e a evolução das zonas litorais e interiores, ou ainda a qualidade das águas
costeiras e o seu impacto para as atividades económicas).
A este respeito, uma proteção holística dos territórios atlânticos, incluindo zonas costeiras e
interiores, o apoio para a adaptação às alterações climáticas e um apoio a uma resposta mais
bem coordenada aos riscos potenciais, são considerados temas de relevo que poderiam
beneficiar de uma abordagem transnacional.
Finalmente, o Programa de cooperação identificou também a necessidade de reduzir os
riscos de inundações, em linha com as provisões da Diretiva Inundações (Diretiva
2007/60/EC).

Melhoria da proteção e gestão do ambiente e dos recursos naturais do Espaço Atlântico
O Espaço Atlântico encerra ecossistemas naturais de especial importância, tanto do ponto
de vista da sua dimensão geográfica, como da sua rica biodiversidade. As áreas marinhas e
costeiras são de particular importância e abrangem uma enorme densidade e diversidade de
atividades humanas marítimas, que dependem de forma crítica da qualidade dos recursos
naturais e com um impacto possível sobre as mesmas.
A biodiversidade e o estado ecológico relativamente bom, de acordo com a Diretiva- Quadro
Água, e o bom estatuto ambiental de acordo com a Diretiva-Quadro Estratégia Marítima dos
sistemas ambientais do Atlântico, são ativos que oferecem oportunidades específicas,
particularmente os ecossistemas marinhos e costeiros, em termos de atratividade do
território, qualidade de vida e valorização económica. O desenvolvimento dos setores
emergentes baseados nos ecossistemas costeiros, como as biotecnologias, biomateriais,
cultivo de algas marinhas, etc. revela a importância deste ativo natural.
No entanto, o património natural enfrenta riscos e ameaças importantes, particularmente
relacionados com o desenvolvimento das atividades humanas em terra, nas costas e no mar,
como a poluição de águas interiores e costeiras, a redução de áreas húmidas ou a pressão
importante nos recursos marinhos. Além disso, a percentagem de zonas Natura 2000 no
Espaço Atlântico é insuficiente para compensar as tensões ecológicas que se verificam.
A riqueza, as potencialidades, o caráter e as fragilidades destes recursos naturais justificam
uma abordagem dedicada à gestão dos ecossistemas, recursos e áreas naturais, a fim de
contribuir para assegurar o equilíbrio entre as atividades de desenvolvimento económico e a
proteção ambiental, garantindo assim um desenvolvimento sustentável a longo prazo
O Programa Espaço Atlântico irá contribuir para a conceção e implementação de métodos no
sentido de promover a preservação de forma concertada, e para que as medidas tomadas
em certas regiões não sejam incompatíveis com outras medidas decididas noutro local
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relativamente a ecossistemas comuns ou naturais articulados; este facto é relevante para a
gestão de determinados habitats ou espécies, por exemplo.
Finalmente, a implementação desta abordagem de gestão de preservação comum será
focalizada principalmente nas áreas e ecossistemas que enfrentam maiores riscos e ameaças,
tendo potencialidades importantes do ponto de vista económico e ambiental. Será dada
especial atenção aos ecossistemas costeiros e marítimos, de acordo com o Plano de Ação
Atlântico.

Explorar e reforçar os ativos naturais e culturais envolvendo as comunidades locais
O património natural e cultural comum e partilhado atribui ao Espaço Atlântico o seu carácter
único e inconfundível, sendo ativo essencial para um desenvolvimento socio-económico
sustentável, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida na região. A degradação dos
ecossistemas marinhos e a perda de biodiversidade, devido ao aumento das intervenções
humanas, às alterações climáticas e aos riscos naturais e antrópicos, são alguns dos
problemas mais prementes enfrentados pelas autoridades das Terras Altas da Escócia, à baía
de Cádis no sul de Espanha. A preservação e melhoria da identidade cultural europeia e
atlântica necessitam também de ser colocadas no centro da agenda política, no contexto de
um mundo cada vez mais globalizado.
A exploração dos recursos naturais e culturais e a promoção da identidade atlântica é a
resposta adequada a estes desafios, especialmente com a estreita participação das
comunidades locais. Isto exige ações concertadas e um reforço de conhecimentos e
competências a nível transnacional, a fim de proteger e explorar a identidade cultural e
natural da região.
A cooperação transnacional neste campo ajudará a alcançar um impacto direto local e
contribuir, não só para o reforço da atratividade da área (aumentando a capacidade do
Espaço Atlântico para atrair mais visitantes e turistas), mas também para impulsionar as
economias locais.

d) Estratégia do Programa
O Regulamento de Cooperação Territorial europeia (UE) 1299/2013 estabelece no ponto (6)
da introdução, que a cooperação transnacional tem por objetivo o reforço da cooperação
através de ações conducentes ao desenvolvimento territorial integrado relacionado com as
prioridades da política de coesão da União, devendo incluir a cooperação marítima
transfronteiriça que não está abrangida pelos programas de cooperação transfronteiriços. O
Regulamento estipula ainda que o Programa deve concentrar-se num número limitado de
OT, correspondentes às necessidades da área do Programa em que este poderá dar a sua
contribuição mais relevante.
A estratégia refere ainda que, sempre que os EM e as regiões participarem nas estratégias
macroregionais e da bacia marítima (tal como é o caso do Programa Espaço Atlântico), o

Espaço Atlântico 2014-2020, versão 4 aprovada pela Comissão Europeia em 8 de dezembro de 2020

29

Programa de cooperação em questão deve descrever a forma como as intervenções podem
contribuir para essas estratégias.
Considerando os aspetos acima mencionados e com base nas principais necessidades
identificadas, desafios e prioridades de financiamento, a estratégia do Programa é
estruturada em torno de quatro Eixos Prioritários diferentes, relacionados com os quatro OT
estabelecidos no menu temático apresentado no Regulamento das Disposições Comuns
(Artigo 9 do regulamento (UE) No 1303/2013).
No sentido de concentrar a execução do Programa nos OT selecionados, foram escolhidas 6
Prioridades de Investimento (PI) entre as opções disponíveis, tal como estipulado pelos
princípios do Artigo 5 do Regulamento (UE) No 1301/2013.
A partir desta seleção de PI, foram definidos 7 Objetivos Específicos (OE) para o Programa,
que traduzem a globalidade dos objetivos da UE para o contexto do Espaço Atlântico, tendo
em consideração as circunstâncias específicas e as necessidades de desenvolvimento do
âmbito do Programa.
A estratégia do Programa para o Espaço Atlântico no período de programação 2014-2020 é
a seguinte:
Eixo Prioritário 1: Promover a inovação e a competitividade (Objetivo Temático 1)


Objetivo Específico 1.1: Melhorar a capacidade de inovação através da cooperação
para fomentar a competitividade



Objetivo Específico 1.2: Promover a transferência de resultados de inovação para
facilitar a criação de novos produtos, serviços e processos

Eixo Prioritário 2: Promover a eficiência de recursos (Objetivo Temático 4 e Objetivo
Temático 6)


Objetivo Específico 2.1: Promover as energias renováveis e a eficiência energética



Objetivo Específico 2.2: Promover o crescimento verde, a ecoinovação e a
eficiência ambiental

Eixo Prioritário 3: Fortalecer os sistemas de gestão de riscos (Objetivo Temático 5)


Objetivo Específico 3.1: Fortalecer sistemas de gestão de riscos

Eixo Prioritário 4: Valorizar a biodiversidade e os ativos naturais e culturais (Objetivo
Temático 6)


Objetivo Específico 4.1: Melhorar a proteção da biodiversidade e dinamizar os
serviços de ecossistemas



Objetivo Específico 4.2: Valorizar os ativos naturais e culturais para estimular o
desenvolvimento económico

Eixo Prioritário 1: Promover a inovação e a competitividade
O Eixo Prioritário 1 está orientado para a necessidade identificada de acelerar o crescimento
inteligente no Espaço Atlântico e será estruturado para apoiar a criação de um contexto
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adequado para estimular a inovação e aumentar o comércio e as exportações, de acordo com
o conceito RIS3, combinando os pontos fortes, competências, I&D+I. Irá assim, apoiar a
cooperação entre os agentes que irão trabalhar no desenvolvimento de um novo produto e
serviço, na transferência de tecnologia e no acesso ao mercado.
Todo este trabalho será realizado nas áreas em que as regiões do Espaço Atlântico possuem
vantagens competitivas (em linha com as estratégias RIS3).
A Prioridade será implementada através de dois OE distintos:

Objetivo Específico 1.1: Melhorar a capacidade de inovação através da cooperação para
fomentar a competitividade
Ao abrigo deste objetivo específico, o Programa terá como finalidade contribuir para a
criação de um contexto empresarial (mas também público e social) orientado para a
inovação, encorajando a criação de clusters, mecanismos de desenvolvimento de
cooperação e de competências, entre sectores complementares relacionados com a
especialização inteligente das regiões e entre os agentes económicos e de investigação
públicos e sociais, num contexto transnacional.

Objetivo Específico 1.2: Promover a transferência de resultados de inovação para facilitar
a criação de novos produtos, serviços e processos
Ao abrigo deste objetivo específico, o Programa terá como finalidade responder à
necessidade identificada de apoio à exploração de novas ideias e resultados de investigação
e à criação de mais empresas intensivas em conhecimento para gerar novos produtos,
serviços e processos, especialmente para setores emergentes e em crescimento no Espaço
Atlântico (de acordo com as estratégias de especialização inteligente nas regiões) e também
com vista à intensificação do comércio e das exportações.
Este objetivo específico irá assim contribuir para a resolução das dificuldades comuns de
transformação da investigação e da inovação em produtos, processos e serviços capazes de
alcançar o mercado ou de ser utilizados em setores públicos ou sociais. Este objetivo
específico será alinhado com o objetivo específico anterior em termos de capacidade e tem
como finalidade impulsionar a transição destes novos serviços e produtos inovadores de
determinados centros de investigação ou de departamentos de inovação de empresas para
o mercado.
Eixo Prioritário 2: Promover a eficiência de recursos
O Eixo Prioritário 2 está orientado para as necessidades e desafios identificados de apoio ao
desenvolvimento, incluindo a aceitação social e a utilização de fontes de energia renováveis,
em especial aqueles que derivam do mar e à promoção da transição para uma sociedade
mais eficiente em termos de utilização dos recursos. Uma economia com baixa emissão de
carbono é uma questão essencial para o desenvolvimento territorial sustentável e vital para
o cumprimento dos objetivos da UE (redução dos gases com efeito de estufa, aumento da
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eficiência energética e utilização de energias renováveis). É especialmente importante para
a mitigação das alterações climáticas que têm efeitos graves para as regiões do Espaço
Atlântico, que passarão desta forma a trabalhar em conjunto, no sentido de introduzir uma
combinação de políticas eficazes relativas às medidas de oferta e procura para estimular a
investigação e a inovação no âmbito da energia sustentável e ainda assegurar condições
quadro favoráveis e uma governança eficiente neste âmbito.
O Eixo Prioritário 2 irá contribuir para promover a utilização eficiente dos recursos no Espaço
Atlântico, através de dois objetivos específicos distintos:
Objetivo específico 2.1: Promover as energias renováveis e a eficiência energética
Graças a este objetivo, o Programa irá contribuir para fomentar as energias renováveis e
para a adoção de padrões energéticos eficientes no Espaço Atlântico, graças ao apoio
prestado ao processo de desenvolvimento de um ambiente institucional, social e
tecnológico adequado.
A cooperação transnacional será estruturada em torno de uma dimensão tripla e deverá
incluir tipos de ações orientadas para os governos locais e regionais (dimensão
institucional), ações das comunidades locais (dimensão social) e ações de apoio ao sector
industrial (dimensão do mercado). Desta forma, o Programa vai contribuir para o Pacote Ar
Limpo, de 18 de Dezembro de 2013, principalmente em relação ao Programa Ar Limpo para
a Europa.

Objetivo específico 2.2: Promover o crescimento verde, a ecoinovação e a eficiência
ambiental
Através deste objetivo, o Programa irá apoiar iniciativas de cooperação transnacional
dedicadas à introdução da ecoinovação e ao crescimento da economia verde, contribuindo
desta forma para promover padrões de produção e de consumo inovadores que poderão
ajudar a minimizar os efeitos negativos para o ambiente, criando novas oportunidades de
mercado e novos empregos potenciais no Espaço Atlântico.
De acordo com a CE, em vez de se concentrarem em medidas de apoio isoladas, as regiões
e os EM devem desenvolver um conjunto de políticas abrangentes, no sentido de apoiar a
procura e a oferta da ecoinovação.
Por conseguinte, o Programa irá prestar o seu apoio à cooperação numa vasta área de
atividades que vão desde a I&D na sua vertente mais avançada, às ideias inovadoras na área
da construção, mobilidade, design, gestão de energia e modelos de negócio, não limitando
as ações a indústrias e setores específicos, mas apoiando a ecoinovaçãos em qualquer
domínio através de produtos novos ou melhorados, tecnologias, serviços, gestão e
estruturas organizacionais, acordos institucionais e estilos de vida ou comportamentos
sociais.
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Eixo Prioritário 3: Fortalecer os sistemas de gestão de riscos
O Eixo Prioritário 3 está orientado para a necessidade identificada de apoiar uma melhor
gestão do ambiente, para que as autoridades regionais e as partes interessadas relevantes
possam estar mais bem preparadas e adaptadas às alterações climáticas e aos riscos
potenciais presentes no território atlântico.
Além disso, este Eixo Prioritário irá também concentrar-se na gestão territorial integrada que
incluirá aspetos relacionados com a prevenção e gestão de riscos comuns que as regiões do
Atlântico enfrentam e continuarão a enfrentar no futuro, associados às atividades naturais,
mas também humanas, incluindo as atividades da economia marítima.
A Prioridade será implementada através de um objetivo específico:
Objetivo específico 3.1: Fortalecer sistemas de gestão de riscos
Ao abrigo deste objetivo específico, o Programa deverá versar sobre a necessidade de tirar
proveito da cooperação transnacional no sentido de reforçar a prevenção dos riscos, a
cooperação nas situações de emergências e o planeamento da gestão de riscos, a
supervisão, vigilância, intercâmbio de saber-fazer, melhorar as capacidades operacionais,
os sistemas de informação e o mapeamento, a divulgação dos dados, a formação e o
material de orientação.
Este apoio terá três dimensões: uma primeira dimensão (1) cujo objetivo é reunir as
autoridades locais e regionais, uma segunda (2) que visará a sociedade civil (sensibilização),
e uma terceira (3) para encorajar a indústria a trabalhar em conjunto, no que respeita à
forma de desenvolver soluções mais eficientes para prevenir e gerir riscos.
Eixo Prioritário 4: Valorizar a biodiversidade e os ativos naturais e culturais
O Eixo Prioritário 4 será orientado para a necessidade identificada de proteger o ambiente e
promover a identidade cultural, no sentido de tornar a região do Atlântico num espaço mais
atraente para as comunidades locais e visitantes. Conservar o seu vasto património natural
e os ricos recursos naturais existentes, bem como proteger de melhor forma o património
cultural que concede ao Espaço Atlântico o seu caráter único, será vital para promover uma
economia sustentável e o desenvolvimento territorial.
A Prioridade será implementada através de dois objetivos específicos. O primeiro estará mais
concentrado na melhoria direta e capitalização do património cultural e natural, como base
para aumentar o caráter atrativo da região e dessa forma criar novos recursos a partir da
atividade económica e das riquezas referidas. O segundo objetivo específico passará por
promover a proteção do ambiente e a biodiversidade, numa tentativa de assegurar e
preservar os ecossistemas naturais que se entendem como ativos imprescindíveis para o
desenvolvimento futuro da região.
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Objetivo específico 4.1: Melhorar a proteção da biodiversidade e dinamizar os serviços
de ecossistemas
De acordo com este objetivo específico, o Programa apoia a cooperação no domínio da
gestão ambiental e dos recursos naturais. Os desafios comuns a enfrentar são os seguintes:
adquirir um conhecimento aprofundado dos ecossistemas do atlântico, a sua riqueza e a
sua vulnerabilidade, e as condições para a sua preservação em relação ao desenvolvimento
de novas atividades marinhas e terrestres.
O desenvolvimento de iniciativas no âmbito do quadro transnacional contribuirá para o
desenvolvimento de uma abordagem ambiental mais integrada, tendo em consideração as
questões económicas e sociais na gestão dos recursos e espaços naturais.
No âmbito deste objetivo específico, o Programa deverá debruçar-se sobre o ambiente
enquanto ativo fundamental para o desenvolvimento futuro e a sua proteção adequada
terá um efeito positivo no futuro em termos económicos e sociais.
Objetivo específico 4.2: Valorizar os ativos naturais e culturais para estimular o
desenvolvimento económico
Este objetivo específico explora as formas de aproveitar e conservar o património natural
e cultural enquanto elemento chave para a identidade do Espaço Atlântico. A intenção é
promover a cooperação no sentido de gerar novas fontes de riqueza e um desenvolvimento
sustentável deste espaço. É colocada uma ênfase especial nas ações locais, com o
envolvimento e a capacitação das comunidades locais, que desempenharão um papel
chave ao atraírem benefícios concretos para os seus territórios.
1.1.2 Justificação da escolha dos objetivos temáticos e prioridades de investimento
correspondentes, tendo em conta o Quadro Estratégico Comum, com base na
identificação das necessidades da área do programa como um todo e na estratégia
adotada para responder a essas necessidades, identificando, quando apropriado
as ligações em falta das infraestruturas transfronteiriças, tendo em conta os
resultados da avaliação ex-ante
O Quadro 1 apresenta um resumo alargado das PI que foram selecionadas para o Programa
de cooperação Espaço Atlântico 2014-2020, incluindo uma breve explicação sobre a sua
escolha.
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Quadro 1: Visão sintética da justificação para a escolha dos objetivos temáticos e prioridades de investimento
Objetivo Temático
selecionado
1 - Reforço
investigação,
desenvolvimento
tecnológico
inovação

Prioridade de investimento
selecionada

da

e

4 – Apoiar a transição
para uma economia
de baixo carbono em
todos os setores

Justificação para a escolha

b)
promover
os
investimentos
empresariais
na
inovação
e
investigação, o desenvolvimento de
ligações e sinergias entre as empresas,
centros de I&D e o setor do ensino
superior,
em
especial
o
desenvolvimento de produtos e
serviços, transferência de tecnologia,
inovação social, ecoinovação, aplicações
de serviços públicos, fomentar a
procura, criação de redes, clusters e
inovação aberta através de uma
especialização inteligente e do apoio
tecnológico e investigação aplicada,
ações-piloto, ações de validação prévia
de produtos, capacidade de fabrico
avançada e primeira produção, em
especial nas tecnologias facilitadores
essenciais e divulgação das tecnologias
para fins generalizados.

Níveis de investimento em I&D+i estagnados ou em queda, o que se explica em parte pela crise
económica e do crédito

(a) promover a produção e distribuição
das energias provenientes das fontes
renováveis

Escassa exploração do potencial relacionado com as energias renováveis offshore

Desafio para melhorar os padrões de inovação nos setores económicos existentes
Necessidade de impulsionar a cooperação público-privada
Desafio para aumentar o nível de pedidos de patentes
Oportunidade de sinergias entre regiões com diferentes perfis de inovação que podem ser
reforçados no sentido de explorar as complementaridades
Necessidade de concentrar o apoio à inovação em áreas chave com elevado potencial de
inovação, identificado através de estratégias RIS3
A natureza única do Programa derivado do Oceano Atlântico tem o potencial de impulsionar o
crescimento económico através da economia verde e azul
Todas as posições escritas da CE sobre os EM (Reino Unido e Irlanda de forma explícita) referem
o interesse da implementação de ações no sentido de promover a inovação ao abrigo dos
Programas CTE
Contributo para a implementação do Plano de Ação Estratégico para o Oceano Atlântico:
Prioridade 1

Potencial de crescimento da economia azul e especialização nas atividades marítimas: energias
renováveis offshore
Necessidade de estabelecer estratégias públicas para promover a utilização das energias
renováveis para reduzir as emissões de CO2 e contribuir para limitar os poluentes aéreos como
as partículas PM e o NO2 e promover tecnologias de baixo carbono
Elevado potencial das energias renováveis offshore, visto que o Espaço Atlântico é a segunda
região transnacional de produção de energia eólica na Europa e quase todo o território tem
potencial de promoção da energia ondomotriz, apesar do arranque desse setor estar a revelarse um grande desafio
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Objetivo Temático
selecionado

Prioridade de investimento
selecionada

Justificação para a escolha
Capacidade limitada de adaptação às alterações climáticas devido às barreiras económicas,
culturais, institucionais e tecnológicas
Todas as posições escritas da CE sobre os EM (Reino Unido e Irlanda de forma explícita) referem
o interesse da implementação de ações no sentido de promover a produção e utilização de
frontes de energia renováveis ao abrigo dos Programas CTE
Contributo para a implementação do Plano de Ação Estratégico para o Oceano Atlântico:
Prioridade 2 – OE3

5 – Promoção da
adaptação
às
alterações climáticas,
prevenção e gestão de
riscos

(b) promover o investimento para O caráter marítimo torna o Espaço Atlântico sensível aos riscos relacionados com as atividades
abordar riscos específicos, garantindo a
resiliência
aos
desastres
e
desenvolvimento de sistemas de gestão
de desastres

marítimas e costeiras
Os territórios costeiros atlânticos são particularmente sensíveis aos fenómenos naturais que,
devido às alterações climáticas e poluição provenientes das atividades industriais, aumentaram
tanto em frequência como em extensão. Estes desafios ultrapassam as fronteiras dos EM e
exigem soluções de natureza transnacional
Necessidade de encontrar respostas para os riscos marítimos e costeiros, no sentido de assegurar
a qualidade do ambiente marítimo, fundamental para o desenvolvimento de atividades
relacionadas com o mar
Tradição já existente de cooperação neste domínio
Todas as posições escritas da CE sobre os EM (Reino Unido e Irlanda de forma explícita) referem
o interesse da implementação de ações no sentido de se encontrarem respostas para os riscos
partilhados ao abrigo dos Programas CTE
Contributo para a implementação do Plano de Ação Estratégico para o Oceano Atlântico:
Prioridade 2 – OE1

6 – Preservação e
promoção do caráter
atrativo
do
património natural e
cultural

(c) conservação, proteção, promoção e
desenvolvimento do património natural
e cultural

Ambiente bem conservado nas áreas rurais, qualidade da paisagem natural, biodiversidade rica
e qualidade do ar e da água, que podem ser apresentados como um ativo da região
Forte identidade e património cultural são considerados um ativo
O património dos territórios atlânticos pode ser considerado como ativo a promover a nível
mundial: áreas urbanas atrativas, mas também paisagens naturais preservadas e uma forte
identidade cultural, tornam esta região atraente para as comunidades locais, visitantes e turistas
Potencial de crescimento da economia azul e da especialização no domínio marítimo: turismo
costeiro, aquicultura, vela, indústria naval e náutica, energia renovável offshore, biotecnologias
azuis
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Objetivo Temático
selecionado

Prioridade de investimento
selecionada

Justificação para a escolha
Potencial de aumento das receitas provenientes do setor do turismo
Todas as posições escritas da CE sobre os EM (Reino Unido e Irlanda de forma explícita) referem
o interesse da implementação de ações, no sentido de promover o património cultural atlântico
ao abrigo dos Programas CTE
Contributo para a implementação do Plano de Ação Estratégico para o Oceano Atlântico:
Prioridade 4 – OE2

(d)
Proteger
e
restaurar
a
biodiversidade, proteger os solos e
restaurar e promover os serviços
relacionados com os ecossistemas
incluindo a rede NATURA 2000 e as
infraestruturas ecológicas

O Espaço Atlântico abriga sistemas marinhos e costeiros de especial importância, tanto do ponto
de vista da sua dimensão geográfica como da sua biodiversidade
Atividades humanas marítimas dependem de forma crítica da qualidade dos seus recursos
naturais
Necessidade de promover e proteger os ecossistemas naturais comuns, no sentido de melhorar
a atratividade do território, a qualidade de vida, assim como a sua valorização económica e
desenvolvimento de setores emergentes baseados nesses recursos
A riqueza e o caráter comum destes recursos justificam o desenvolvimento de modalidades de
gestão para promover a sua preservação de forma concertada, para que as medidas tomadas em
determinados territórios não sejam incompatíveis com outras medidas tomadas noutros
territórios, em relação a ecossistemas comuns ou naturalmente articulados
Todas as posições escritas da CE sobre os EM (Reino Unido e Irlanda de forma explícita) referem
o interesse da implementação de ações no sentido de promover a proteção ambiental ao abrigo
dos Programas CTE
Contributo para a implementação do Plano de Ação Estratégico para o Oceano Atlântico:
Prioridade 2 – OE2

(g) Apoiar a transição industrial para
uma economia de utilização eficiente
dos recursos, promover o crescimento
verde, a ecoinovação e a gestão do
desempenho ambiental nos setores
público e privado

Possibilidade de explorar de forma mais aprofundada o modelo de economia verde tirando
partido dos recursos naturais existentes no Espaço Atlântico
Desafio para as regiões do Espaço Atlântico de criação de uma economia eficiente em termos de
utilização dos recursos e promoção da ecoinovação, no sentido de gerar um crescimento
sustentável e diminuir a pegada ecológica
As posições escritas do Reino Unido e da Irlanda referem o interesse de implementação de ações
no sentido de promover a ecoinovação ao abrigo dos Programas CTE
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1.2 Justificação da dotação financeira
A dotação total do FEDER para o Programa equivale a 140.013,194 Euros, tal como definido
no Anexo II da Decisão de Implementação da Comissão que estabelece a lista de programas
de cooperação e indica o montante global do apoio total do FEDER para cada Programa de
CTE para o período de 2014 a 2020.
Com base numa análise das necessidades e considerações estratégicas sobre as principais
oportunidades e necessidades de desenvolvimento do Espaço Atlântico, o Programa aloca a
maior parcela do orçamento ao Eixo Prioritário 1 “Promover a inovação e a competitividade”
(com base no OT definido no Artigo 9 do Regulamento (UE) n.º 1303/2013). Desta forma, o
Eixo Prioritário 1 representa 33,65% da contribuição total do FEDER. O Eixo Prioritário 1 é
seguido pelo Eixo Prioritário 4 “Valorizar a biodiversidade e os ativos naturais e culturais”
(baseado no OT 6 definido no Artigo 9 do Regulamento (UE) n.º 1303/2013) e representa
28,20% da contribuição da EU para o Programa.
Em terceiro lugar, o Eixo Prioritário 2 baseia-se nos OT 4 e 6 (conforme definido no Artigo 9
do Regulamento (UE) n.º 1303/2013) e tem mais de 21% dos fundos FEDER disponíveis,
contribuindo para o desenvolvimento das energias renováveis e o apoio da cooperação
transnacional no domínio do crescimento verde e da ecoinovação. Com pouco mais de 10%
de apoio dos fundos da União, o Eixo Prioritário 3 é dedicado ao reforço da resiliência do
território aos riscos de origem natural, climática e humana (baseado no OT 7, tal como
definido no Artigo 9 do Regulamento (UE) n.º 1303/2013).
Esta atribuição de financiamento reflete um foco sobre a Agenda do Crescimento e Emprego,
a contribuição para os objetivos da Estratégia Europa 2020 e para as prioridades
estabelecidas nos documentos de política estratégica para o Espaço Atlântico,
nomeadamente a Estratégia Marítima para o Atlântico e o seu Plano de Ação.
Por fim, à prioridade 5 “Assistência Técnica” foi alocado com 6% do total do FEDER disponível
em conformidade com o Artigo 17 do Regulamento (UE) n.º 1299/2013.
No contexto do período 2014-2020, as parcerias público-privadas podem ser um meio eficaz
para levar a cabo operações para alcançar objetivos de política pública, reunindo diferentes
formas de recursos públicos e privados.
Além disso, a implementação atual de um número de OE e em particular do Eixo Prioritário
1, deveria garantir uma forte participação do setor privado no Programa, incluindo
organizações com e sem fins lucrativos. Para este efeito, o Programa irá criar um sistema de
acompanhamento eficaz das contribuições privadas, capaz de fornecer uma repartição
indicativa dos fundos privados das organizações lucrativas e não-lucrativas. Isso permitirá
monitorizar, durante a implementação do Programa, a participação de organizações privadas
e, em particular, estimular o setor comercial a ser mais ativo.
Em conformidade com o ponto (d) (ii) do Artigo do Regulamento (UE) n.º 1299/2013, que
refere que o co-financiamento nacional é composto de co-financiamento público e privado,
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o quadro de financiamento do Programa deve apresentar a repartição indicativa entre os
setores público e privado (informações fornecidas no Quadro 3.2).
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Quadro 2 – Síntese da estratégia de investimento do programa

Eixo prioritário

Apoio
FEDER
(em EUR)

Parcela (%) do apoio
total da União para o
programa de
cooperação (por
fundo)
FEDER

1 – Promover a
inovação e a
competitividade

47 117 240

33.7%

ENI

Objetivos específicos
Objetivo
temático

Prioridades de investimento

correspondentes à
prioridade de
investimento

Indicadores de
resultados
correspondentes ao
objetivo específico

IPA
1 - Reforçar a
investigação, o
desenvolviment
o tecnológico e a
inovação

1b - Promover os investimentos empresariais
na
inovação
e
investigação,
o
desenvolvimento de ligações e sinergias entre
as empresas, centros de I&D e o setor do
ensino
superior,
em
especial
o
desenvolvimento de produtos e serviços,
transferência de tecnologia, inovação social,
ecoinovação, aplicações de serviços públicos,
fomentar a procura, criação de redes, clusters
e inovação aberta através de uma
especialização inteligente e do apoio
tecnológico e investigação aplicada, açõespiloto, ações de validação prévia de produtos,
capacidade de fabrico avançada e primeira
produção, em especial nas tecnologias
facilitadores essenciais e divulgação das
tecnologias para fins generalizados
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1.1 – Melhor a a
capacidade de
inovação através da
cooperação para
fomentar a
competitividade

1.1 - Abrangência de
políticas públicas no
desenvolvimento dos
sistemas de inovação do
Espaço Atlântico

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

1.2 – Eficácia financeira
para a difusão de
resultados de inovação

Eixo prioritário

Apoio
FEDER
(em EUR)

Parcela (%) do apoio
total da União para o
programa de
cooperação (por
fundo)
FEDER

2 – Promover a
eficiência dos
recursos

3 – Fortalecer os
sistemas de
gestão de riscos

29 744 404

15 267 039

21.2%

10.9%

ENI

Objetivos específicos
Objetivo
temático

Prioridades de investimento

correspondentes à
prioridade de
investimento

Indicadores de
resultados
correspondentes ao
objetivo específico

IPA
4 - Apoiar a
passagem para
uma economia
de baixo
carbono de
todos os setores

4a - Promover a produção e distribuição de
energias provenientes de fontes renováveis

2.1 - Promover as
energias renováveis
e a eficiência
energética

2.1 - Grau de
compromisso politico
para acelerar as
dinâmicas locais com o
objetivo de aumentar a
eficiência energética e
desenvolver fontes de
energia renováveis

6 - Preservar e
proteger o
ambiente e
promover a
utilização
eficiente dos
recursos

6g - Apoiar a transição industrial para uma
economia de utilização eficiente dos recursos,
promoção do crescimento verde, ecoinovação
e gestão do desempenho ambiental nos
setores público e privado

2.2 - Promover o
crescimento verde, a
ecoinovação e a
eficiência ambiental

2.2. - Abrangência de
políticas públicas para a
ecoinovação e
crescimento verde

5 - Promover a
adaptação às
alterações
climáticas,
gestão e
prevenção dos
riscos

5b - Promover o investimento para enfrentar
riscos específicos, garantindo uma resiliência
aos desastres e desenvolvimento de sistemas
de gestão de desastres

3.1 - Fortalecer
sistemas de gestão
de riscos

3.1 - Abrangência de
políticas públicas tendo
em vista melhorar a
resiliência das zonas
terrestres e marítimas
face às alterações
climáticas e natureza
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Eixo prioritário

Apoio
FEDER
(em EUR)

Parcela (%) do apoio
total da União para o
programa de
cooperação (por
fundo)
FEDER

4 – Valorizar a
biodiversidade e
os ativos
naturais e
culturais

5 – Assistência
Técnica

39 483 720

8 400 791

28.2%

6.0%

ENI

Objetivos específicos
Objetivo
temático

Prioridades de investimento

correspondentes à
prioridade de
investimento

Indicadores de
resultados
correspondentes ao
objetivo específico

IPA
6 - Preservar e
proteger o
ambiente e
promover a
utilização
eficiente dos
recursos

6d - Proteger e restaurar a biodiversidade, a
proteção dos solos e restaurar e promover os
serviços relacionados com os ecossistemas
incluindo a rede NATURA 2000 e as
infraestruturas ecológicas

4.1 - Melhorar a
proteção da
biodiversidade e
dinamizar os serviços
de ecosistemas

4.1 - Abrangência de

6c - Conservar, proteger, promover e
desenvolver o património natural e cultural

4.2 - Valorizar os
ativos naturais e
culturais para
estimular o
desenvolvimento
económico

4.2 - Abrangência de

N/A

N/A

5.1 - Assegurar uma
gestão eficiente e
eficaz da gestão do
Programa e
aumentar a
visibilidade e
capitalização dos
resultados do
Programa

N/A
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políticas públicas com
vista a melhorar a
biodiversidade e os
serviços de ecosistemas

políticas públicas para
valorizar os bens
culturais e naturais,
tendo em vista o
desenvolvimento
económico local

Eixo prioritário

Apoio
FEDER
(em EUR)

Parcela (%) do apoio
total da União para o
programa de
cooperação (por
fundo)
FEDER

ENI

Objetivos específicos
Objetivo
temático

Prioridades de investimento

correspondentes à
prioridade de
investimento

Indicadores de
resultados
correspondentes ao
objetivo específico

IPA
5.2 - Garantir um
apoio eficaz aos
candidatos e
beneficiários dos
projetos e aumentar
a visibilidade e a
capitalização dos
resultados dos
projetos
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N/A

SECÇÃO 2. EIXOS PRIORITÁRIOS

SECÇÃO 2.A. Descrição dos eixos prioritários além da assistência técnica
EIXO PRIORITÁRIO 1 – PROMOVER A INOVAÇÃO E A COMPETITIVIDADE
2.A.1 Eixo Prioritário
ID do eixo prioritário

1

Designação do eixo prioritário

Promover a inovação e a competitividade

Todo o eixo prioritário será executado exclusivamente através de instrumentos financeiros
Todo o eixo prioritário será executado exclusivamente através de instrumentos financeiros
instituídos ao nível da União
Todo o eixo prioritário será executado através do desenvolvimento promovido pelas
comunidades locais

2.A.2 Justificação para o estabelecimento de um eixo prioritário abrangendo mais
do que um objetivo temático
Não aplicável
2.A.3 Fundo e base de cálculo para o apoio da União
Fundo

FEDER

Base de cálculo (despesa elegível total ou despesa elegível pública)

Despesa total elegível

2.A.4/1b – Prioridade de Investimento 1b

Prioridade de
Investimento
1b

Promoção do investimento das empresas na I&D, desenvolvimento de
ligações e sinergias entre empresas, centros de I&D e o setor do ensino
superior, em especial promoção do investimento no desenvolvimento de
produtos e serviços, na transferência de tecnologia, na inovação social, na
ecoinovação, em aplicações de interesse público, no estímulo da procura,
em redes, clusters e na inovação aberta através de especialização
inteligente, e o apoio à investigação tecnológica e aplicada, linhas-piloto,
ações de validação precoce dos produtos, capacidades avançadas de
produção e primeira produção, em especial no que toca às tecnologias
facilitadoras essenciais, e à difusão de tecnologias de interesse geral
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2.A.5/1b - Objetivos específicos correspondentes à prioridade de investimento 1b
e resultados esperados
ID

Objetivo específico 1.1

Objetivo
específico

Melhorar a capacidade de inovação através da cooperação para fomentar a
competitividade

Resultados
esperados

A principal mudança pretendida é atingir uma melhoria do quadro de
cooperação para apoiar as ligações em rede, como clusters e outros meios de
associação entre agentes públicos, privados e ligados à investigação, para
fomentar a inovação e o comércio nas principais áreas regionais de
especialização inteligente e apoiar o reforço dos instrumentos de capacitação
visando incrementar as competências de inovação e conhecimento nos
setores público, social e empresarial.
Deverá ser alcançada uma melhoria em setores relevantes do Espaço
Atlântico, face à situação de referência caracterizada por padrões de
inovação relativamente baixos, através de dinâmicas de rede e de atividades
de cooperação entre centros de investigação, instituições do ensino superior,
empresas, setor social e setor público nos cinco EM, para assim se criarem as
circunstâncias favoráveis que poderão ajudar a aumentar a capacidade de
inovação.
O Programa pode ajudar a alcançar a meta de melhoria das condições gerais
potenciadoras dos processos de inovação na comunidade empresarial do
Espaço Atlântico, no setor público e entre os atores sociais, através da sua
contribuição para a colaboração transnacional entre empresas/setor
social/setor público e instituições de investigação e de ensino superior, por
via da facilitação da formação de clusters transnacionais, da facilitação da
cooperação entre os atores públicos e sociais e da promoção da criação de
redes empresariais transnacionais. Estas relações de cooperação
transnacional irão igualmente contribuir para melhorar o acesso a meios
tecnológicos de ponta, em vários setores, por parte de investigadores e
empresas e oferecer serviços baseados na tecnologia e no conhecimento
acessíveis aos setores privado, social e público.
Como resultado da cooperação transnacional, o Programa tem como
finalidade contribuir para melhorar o quadro de cooperação entre empresas/
organizações sociais/ instituições públicas e entidades relacionadas com a
I&D no Espaço Atlântico, numa série de setores com elevado potencial onde
podem ser facilmente identificadas oportunidades de desenvolvimento. A
cooperação irá assim contribuir para intensificar os processos de inovação
privada, pública e social e o comércio/exportação.
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Quadro 3 – OE1.1: Indicadores de resultados específicos do Programa para o Objetivo
Específico 1.1
Unidade de
medida

ID

Indicador

1.1

Grau de cobertura
das políticas
regionais em
relação à maioria
das
recomendações da
UE relevantes para
o desenvolvimento
de sistemas
regionais de
inovação

Index 0-100

Valor
de
base

57,76

Ano
de
base

2016

Valor alvo
(2023)

58,15

Fonte dos
dados

Inquérito
(às
autoridades
regionais
do EA)

Frequência
do relatório

2019, 2021 e
2023

ID

Objetivo específico 1.2

Objetivo
específico

Promover a transferência de resultados de inovação para facilitar a criação
de novos produtos, serviços e processos

Resultados
esperados

A principal mudança pretendida é o reforço da cooperação visando a ligação
em rede das organizações de investigação, indústria e entidades do setor
social e público, a fim de melhorar os mecanismos existentes para a
transferência de conhecimento. Pretende-se assim contribuir para melhorar
a capacidade de utilização de todos os tipos de inovação (inovação social,
inovação de produtos, inovação de serviços, inovação no sector público, etc.),
facilitando o desenvolvimento conjunto de atividades direcionadas para a
criação de novos produtos, processos e serviços nos domínios da
especialização inteligente partilhados entre as regiões.
O Programa irá contribuir para uma situação de referência, na qual as
empresas e as organizações sociais e públicas são confrontadas com
dificuldades comuns de transformar os resultados da investigação europeia
em produtos e serviços de elevado valor acrescentado e elevado rendimento
e em processos mais eficientes e competitivos.
O Programa irá facilitar o acesso do mercado interno e externo aos
resultados de inovação graças à contribuição para a criação de spin-offs e
para a consolidação dos nichos existentes de excelência relacionados com os
setores e domínios de atividade com um elevado potencial, mas também
implementar os resultados da inovação social e dos serviços públicos com
vista ao desenvolvimento de novas soluções dirigidas às necessidades dos
setores social e público. O Programa vai contribuir para permitir que as
empresas, instituições de serviço público e organizações do terceiro setor
trabalhem em conjunto e cooperem com as instituições de investigação, para
facilitar os processos de transferência de conhecimentos e o acesso e
utilização de resultados de inovação. Esta atividade significará na prática que,
através da cooperação transnacional, será possível melhorar o conhecimento
sobre os mercados existentes, as oportunidades de negócio e as necessidades
sociais, numa série de áreas chave e nichos de mercado e intensificar a
exploração dos resultados da investigação no desenvolvimento de novas
tecnologias, produtos e serviços. Por outras palavras, o Programa irá
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contribuir para que as empresas, o setor público e o terceiro setor trabalhem
mais próximos dos utilizadores finais, no sentido de conhecer as suas
necessidades e limitações, conectar-se com os centros de conhecimento e a
absorção de todos os tipos de processos estratégicos e de inovação.
Como resultado da cooperação transnacional o Programa procurará
contribuir para a redução do fosso existente entre o potencial de inovação e
os níveis efetivos de inovação atuais em determinadas áreas públicas e sociais
e nos segmentos de mercado de elevado potencial, graças ao apoio ao
desenvolvimento de estratégias empresariais/sociais/públicas e de soluções
para concretizar estes desafios e aumentar o comércio/exportação.

Quadro 3 – OE1.2: Indicadores de resultados específicos para o objetivo específico 1.2
ID

Indicador

1.2

Índice de
capacidade de
absorção financeira
contemplando o
acesso de
organizações
empresariais,
sociais e públicas
aos resultados de
inovação

Unidade de
medida

Index 0-100

Valor
de
base

54,53

Ano
de
base

2016

Valor alvo
(2023)

66,35

Fonte
dos
dados
Bases de
dados
existentes
(Armazéns
de dados
da CE da
DG Regio
e ECORDA)

Frequência
do
relatório

2019, 2021
e 2023

2.A.6/1b – Ações a apoiar no âmbito da prioridade de investimento 1b
2.A.6.1 Descrição do tipo e exemplos de ações a apoiar e o seu contributo esperado
para os objetivos específicos correspondentes, incluindo, se for caso disso, a
identificação dos principais grupos-alvo, territórios-alvo específicos e tipos de
beneficiários
Descrição do tipo e exemplos de ações a realizar no âmbito do Objetivo Específico 1.1
O Programa tem como objetivo apoiar ações que reúnam os parceiros mais relevantes no
sentido de aumentar a capacidade de inovação e de cooperação nas regiões do Espaço
Atlântico nos setores relacionados com a estratégia de especialização inteligente:
Exemplos de ações a apoiar incluem:
Estabelecimento e reforço das redes de inovação transnacionais e, quando relevante,
redes de inovação internacionais, redes de PME e clusters, apoiando ainda a sua
internacionalização
Desenvolvimento de quadros de cooperação que contribuam para apoiar a
organização e reforço das relações entre de centros de recursos científicos,
incubadoras de empresas, clusters, redes de empresas, centros de especialização,
infraestruturas de investigação e inovação e pólos de excelência regionais
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Estimular a cooperação baseada nos modelos de hélice tripla (setor público/
universidades e investigação/ empresas) e hélice quádrupla (setor público/
universidades e investigação/ empresas/ utilizadores finais)
Apoiar as cadeias de fornecimento intersectoriais e as iniciativas de inovação
Desenvolvimento de ações piloto de intercâmbio de conhecimentos e ferramentas de
colaboração: e.g. plataformas de inovação social, clusters de inovação social,
observatórios, plataformas Web
Desenvolvimento de empresas sociais e de incubadoras sociais em redes de
colaboração transnacionais
Desenvolvimento de parcerias público-privadas para trabalhar em áreas de
especialização inteligente, através da criação de redes transnacionais e plataformas de
coordenação das políticas de inovação, designadamente a coordenação de estratégias
regionais RIS3, iniciativas de governança da inovação, redes de competências,
estruturas de concentração de recursos ou cadeias integradas de produção de
inovação
Aumento das competências dos trabalhadores e dos desempregados dos setores
empresarial, social e público, relativamente a novas tecnologias e a produtos, serviços
ou processos inovadores, tendo em conta a necessidade de abordar o deficit de
competências tecnológicas
Desenvolvimento de programas para aumentar as competências tecnológicas e
sensibilização das carreiras relacionadas com o mar
Apoio a programas de formação para formadores e desenvolvimento de programas
curriculares, e adaptar os sistemas de educação e de formação para o conhecimento
e divulgação da inovação e a criação de mecanismos de desenvolvimento de
capacidades
Desenvolvimento de iniciativas de transferência de tecnologia
Desenvolvimento de estratégias e de ferramentas baseadas na inovação para
melhorar a criatividade e o espírito empresarial
Desenvolvimento de ferramentas inovadoras de competitividade e de facilitação do
comércio para acelerar os processos de comércio e exportações, tais como ecatalogação, e-concurso, faturação eletrónica, e-trânsito/importação/ rastreamento
de exportação, e-governo e ações relacionadas, etc.As ações levadas a cabo irão
contribuir para o objetivo específico graças à promoção da cooperação transnacional
no domínio da inovação, no sentido de consolidar um ecossistema transnacional que
favoreça a excelência científica e promova a capacidade de inovação e o desempenho.
A cooperação nos projetos desta natureza irá fomentar a cooperação conjunta transnacional,
com vista a melhorar as competências e as capacidades das principais partes interessadas,
tendo um efeito na infraestrutura e nas capacidades de inovação nas regiões que participam.
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Assim, o Programa espera gerar a massa crítica de projetos para promover o
desenvolvimento de centros científicos e de inovação comuns, soluções e plataformas de
colaboração. As ações que virão a ser empreendidas deverão ainda assegurar que os
resultados destas práticas de cooperação sejam integrados nas políticas regionais e em ações
que contribuam para melhorar a implementação de políticas e programas de
desenvolvimento regionais neste domínio.
Além do mais, será dada uma atenção muito especial à promoção de parcerias que envolvam
uma grande diversidade de atores abrangendo a abordagem da tripla hélice e da quádrupla
hélice e os atores relevantes da sociedade civil e setor social, no sentido de se alcançarem
melhores relações entre os atores públicos, privados e da área da investigação, contribuindo
assim para a melhoria do ecossistema de inovação aumentado as suas capacidades
existentes.
As ações e projetos irão considerar o papel das TIC para estimular a inovação e fomentar o
seu apoio quando necessário, nomeadamente na modernização industrial, empresarial, da
investigação e dos processos da administração pública.
Além de que, as operações realizadas ao abrigo deste Eixo Prioritário, também contribuirão
para promover a competitividade e comércio da região do Atlântico já que as atividades se
irão concentrar nos setores em que as regiões do Atlântico possuem vantagens competitivas.
Os principais tipos de beneficiários serão:
Autoridades públicas nacionais, regionais e locais
Agências e organizações de desenvolvimento transnacionais, regionais e locais
Universidades e centros/ organizações de formação
Institutos de investigação, centros de inovação e centro de saúde sanitária
Parques tecnológicos e de ciências
Serviços de incubadoras de empresas
Centros de apoio a empresas e agências
Câmaras de comércio
Clusters
Redes e associações de empresas associações, PME e empresas sociais
Organizações do terceiro setor
Os grupos alvo irão incluir designadamente os beneficiários diretos, bem como a sociedade
civil e o setor privado como um todo, que beneficiarão das melhorias no ecossistema de
inovação.
Descrição de tipos e exemplos de ações a apoiar no âmbito do Objetivo Específico 1.2
O Programa tem por objetivo apoiar ações que melhorem as relações entre instituições de
investigação e os agentes industriais no sentido de acelerar o acesso ao mercado de novos
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produtos, serviços e processos, nomeadamente nos setores identificados no âmbito das
Estratégias de Especialização Inteligente.
Em particular, exemplos de ações a apoiar incluem o seguinte:
Desenvolvimento de mecanismos comuns para assegurar a exploração de recursos de
forma eficiente em termos de custos e a melhor utilização de resultados de
investigação
Conceção e demonstração de novos produtos e serviços que respondam às
necessidades sociais (inovação social)
Conceção e demonstração de novos processos e ferramentas de melhoria da eficiência
dos serviços públicos
Desenvolvimento de meios de informação e conhecimento facilitadores da
internacionalização das empresas
Desenvolvimento de mecanismos e plataformas de rede facilitadores da criação de
consórcios de empresas
Desenvolvimento de sistemas de partilha de informação e de informação sobre
mercados
Desenvolvimento de observatórios de mercado e de análise de desempenho dos
mercados em áreas focalizadas
Desenvolvimento de ferramentas de inteligência e apoio estratégico a parcerias de
inovação transnacionais
Desenvolvimento de serviços, produtos e processos de conhecimento intensivo
Desenvolvimento de produtos inovadores através de abordagens de cooperação
(envolvimento do utilizador final, co-design, inovação aberta, etc. …)
Transferência e desenvolvimento de modelos ou soluções que permitam apoiar a I&D
no âmbito da inovação orientada para as PME
Apoio ao desenvolvimento de diferentes formas de financiamento da inovação como
mecanismos de capital de risco e outros instrumentos financeiros relevantes
Desenvolvimento de ferramentas inovadoras de competitividade e de facilitação do
comércio para acelerar os processos de comércio e exportações, tais como ecatalogação, e-concurso, faturação eletrónica, e-trânsito/importação/ rastreamento
de exportação, métodos de processamento, controle de processo, organização de
transportes; e o desenvolvimento de processos e estratégias para otimizar o tempo de
comercialização (time-to-market, TTM) em relação aos processos de desenvolvimento.

As ações levadas a cabo irão contribuir para o objetivo específico graças à promoção de uma
cooperação mais proactiva entre os agentes relevantes que irá permitir a transferência de
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conhecimentos e a exploração dos resultados de inovação, no sentido de acelerar o acesso
ao mercado de novos produtos, serviços e processos para gerar comércio e exportações.
A implementação de ações com o objetivo de promover a colaboração entre estes atores
relevantes tendo em consideração as necessidades e interesses dos consumidores, irá
contribuir para resolver o fosso identificado entre a oferta e a procura de tecnologia,
favorecendo o desenvolvimento da inovação aplicada e a aceleração do acesso ao mercado
de novos produtos e serviços de elevado valor acrescentado.
O principal elemento que irá contribuir para alcançar o Objetivo Específico será o tecido
industrial e produtivo, que precisaria de estender o seu envolvimento no processo de
inovação e aumentar a sua participação nos regimes de cooperação público-privados no
sentido de ser possível produzir e trazer para o mercado novos produtos e serviços.
Tal como acontece no caso do Objetivo Específico 1.1, as operações realizadas ao abrigo
deste objetivo específico irão concentrar-se nos setores nos quais as regiões Atlânticas
possuem vantagens competitivas; contribuindo assim para promover a competitividade da
Região do Atlântico como um todo.
Os principais tipos de beneficiários serão:
Autoridades públicas nacionais, regionais e locais
Agências e organizações de desenvolvimento transnacionais, regionais e locais
Universidades
Institutos de investigação e centros de inovação
Parques tecnológicos e de ciências
Serviços de incubadoras de empresas
Centros de apoio a empresas e agências
Câmaras de comércio
Intermediários
de
tecnologia
tecnologia/conhecimentos

e

instituições

de

transferência

Laboratórios de ensaios
Centros de apoio às empresas e agências
Câmaras do comércio
Clusters
Redes e associações de empresas, PME e empresas sociais
Investidores privados e públicos
Organizações do terceiro setor
Consumidores e organismos utilizadores finais
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de

Os grupos alvo incluirão os beneficiários diretos, bem como a sociedade civil e o setor
privado como um todo, que beneficiarão das melhorias do ecossistema de inovação.
2.A.6.2 Princípios orientadores para a seleção de operações
Os oito princípios chave que vão orientar a seleção das operações são os seguintes:
1. Contribuição para os resultados esperados do OE correspondente: As operações
selecionadas devem contribuir para o resultado esperado de um OE e para o alcance da
mudança esperada na situação de referência. Projetos que demonstram sinergias
transversais com outros OE serão altamente incentivados.
2. Nível de cooperação transnacional alcançado/intensidade da cooperação alcançada:
A cooperação transnacional trata de abordar desafios comuns que existem além das
fronteiras e afetam a totalidade ou parte do Espaço Atlântico. A fim de trabalhar em
conjunto para a realização de um objetivo comum, os projetos selecionados devem
demonstrar altos níveis de cooperação transnacional capazes de produzir resultados
mensuráveis. Os diferentes graus de cooperação, que podem coexistir na mesma
operação, são identificados a seguir, classificados por ordem de intensidade crescente
de cooperação:
Intercâmbio transnacional de conhecimento para aprender uns com os outros
(aprendizagem mútua e o intercâmbio de experiências)
Transferência de conhecimento entre os territórios (aprendizagem e capacitação
individual e da organização)
Desenvolvimento comum da capacidade de resolver problemas, alcançando a
criação/ valorização de novas/existentes soluções e ferramentas
Implementação de respostas transnacionais conjuntas a questões transnacionais
3.

Consistência e qualidade da parceira: a parceria deve ser bem equilibrada em termos
de EM incluídos e representativa de parte do Espaço Atlântico, onde o desafio ou
problema em particular está a ocorrer. Deve também incluir as organizações certas de
acordo com o assunto, canais específicos com o setor privado, se necessário, e
organizações e entidades com experiência comprovada no setor e na gestão de projetos
internacionais.

4.

Aspetos inovadores implícitos para o Espaço Atlântico: os projetos devem ir além do
estado da arte nos seus territórios, enfrentando desafios ou problemas comuns
identificados e devem desenvolver novas atividades ou acrescentar/ dar seguimento a
atividades existentes.
Resultados tangíveis: as operações devem conduzir a uma série de resultados concretos
e tangíveis e provar a sua utilidade, rentabilidade e capacidade de resolução de
problemas, tais como redes temáticas, clusters, ferramentas, plataformas de
informação, técnicas de gestão, planos, etc.

5.
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6.

Sustentabilidade das realizações e capitalização dos resultados: A capacidade de
resolução de problemas desenvolvida pelos projetos deve ser elaborada com uma visão
clara de sustentabilidade no tempo através dos canais adequados, tais como o
desenvolvimento ou aperfeiçoamento de novas/ existentes estratégias de políticas,
programas, projetos e convenções, protocolos ou acordos formais, que absorvem as
realizações dos projetos.

7.

Impacto territorial e ambiental: A cooperação transnacional é uma abordagem suave
gerando efeitos diretos na área, ajudando a resolver problemas ou contribuir para
melhor abordar o desenvolvimento conjunto de questões ou oportunidades. Esta
dimensão fornece evidências de que a cooperação transnacional não se limita à criação
de capacidades individuais ou da organização, mas vai mais além, gerando atividade
económica e criação de novas soluções para enfrentar os desafios dos territórios e criar
um número limitado de postos de trabalho. Quanto ao impacto ambiental, os projetos
que contribuam para uma sociedade descarbonificada, promova a poupança de
matérias-primas, incentive atividades marinhas ou crie outros impactos positivos sobre
o ambiente, serão avaliados favoravelmente.

8.

Coerência com as estratégias europeias, nacionais e regionais pertinentes: os projetos
devem provar a sua coerência com o contexto político e a ligação entre os seus objetivos
e as estratégias relevantes europeias e das regiões participantes. Em particular, no
âmbito do Eixo Prioritário 1 os projetos selecionados devem comprovar a sua ligação
com Estratégias de Especialização Inteligente específicas. Além disso, os projetos devem
mostrar, se for o caso, como se relacionam com o Plano de Ação para o Atlântico da
Estratégia Marítima Atlântica.

2.A.6.3 Utilização prevista dos instrumentos financeiros
Não aplicável
2.A.6.4 Utilização prevista dos grandes projetos
Não aplicável
2.A.6.5 Indicadores de realização por prioridade de investimento 1b
Quadro 4 – 1b: Indicadores de realização comuns e específicos do programa para a
prioridade de investimento 1b
ID

Indicador (nome do indicador)

CO01 Número de empresas que recebem apoio

Unidade de
medida
Número

Número de empresas apoiadas para Número
CO28 introduzir produtos novos no mercado

CO29

Número de empresas apoiadas para Número
introduzir produtos novos na empresa

Valor-alvo
(2023)

Fonte dos
dados

Frequência
do relatório

1387,00

Monitorização
do Programa

Anual

Monitorização
do Programa

Anual

Monitorização
do Programa

Anual

296

183
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ID

Unidade de
medida

Indicador (nome do indicador)

Número de empresas que participam em Número
CO41 projetos de investigação transfronteiriços,
transnacionais ou inter-regionais

Valor-alvo
(2023)

Fonte dos
dados

Frequência
do relatório

441

Monitorização
do Programa

Anual

Número de institutos de investigação que Número
participam em projetos de investigação a
CO42
transfronteiriços, transnacionais ou interregionais

207

PI01

Número de estudos de caso e ações piloto Número
implementadas

172

Monitorização
do Programa

Anual

PI02

Número de publicações técnicas e científicas Número
produzidas

132

Monitorização
do Programa

Anual

PI03

Número de políticas, estratégias
instrumentos operacionais produzidos

66

Monitorização
do Programa

Anual

PI04

Número de ações para a disseminação e Número
capitalização de resultados

3707

Monitorização
do Programa

Anual

PI05

Número de participantes em ações para a Número
disseminação e capitalização de resultados

743947

Monitorização
do Programa

Anual

e Número

Monitorização
do Programa

Anual

2.A.7 Quadro de desempenho para o Eixo Prioritário 1
Quadro 5 – EP1: Quadro de desempenho do Eixo Prioritário 1
EP

Indicador
Tipo

1

Indicador
de
realização

1

1

Indicador
de
realização

Indicador
financeiro

ID

Unidade
Indicador
de medida, Meta para
fundamental da
se for
2018
execução
pertinente

PI01

Número de
estudos de caso
e ações piloto
implementadas

PI03

Número de
políticas,
estratégias e
instrumentos
operacionais
produzidos

PI06

Total da
despesa
elegível
certificada e
submetida à CE

Número

1

Objetivo
final (2023)

Fonte dos
dados

172

Monitorização
do Programa
Monitorização
do Programa

Número

2

66

Monitorização
do Programa
Euros

4 785 287

62 822 988
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Explicação da
relevância do
indicador, se
necessário

Informação qualitativa adicional sobre a criação do quadro de desempenho
Detalhes fornecidos no Anexo VI “Indicadores de resultados e de realização –
enquadramento conceptual” e “Metodologia do pedido de modificação do Programa de
Cooperação do Espaço Atlântico”

2.A.8 Categorias de intervenção para o Eixo Prioritário 1
Quadro 6 – EP1: Dimensão 1 – Domínio de intervenção para o Eixo Prioritário 1
Eixo Prioritário

Código

Eixo Prioritário 1

001 – Investimento produtivo genérico em pequenas e médias empresas (‘PME’)

€ valor
1346207

002 – Processos de investigação e inovação em grandes empresas

0

056 - Investimento em infraestruturas, capacidades e equipamento em PME
diretamente ligadas a atividades de investigação e de inovação

4038620

057 - Investimento em infraestruturas, capacidades e equipamento em grandes
empresas diretamente ligadas a atividades de investigação e de inovação

0

058 - Infraestruturas de investigação e de inovação (público)

2692414

059 - Infraestruturas de investigação e de inovação (privado, incluindo parques
científicos)

2692414

060 - Atividades de investigação e de inovação em centros públicos de
investigação e centros de competência, incluindo a cooperação em rede
(networking)

6731034

061 - Atividades de investigação e de inovação em centros privados de
investigação, incluindo a cooperação em rede (networking)

6731034

062 - Transferência de tecnologia e cooperação entre universidades e empresas,
sobretudo em benefício das PME

6731034

063 - Apoio a grupos de empresas (clusters) e redes de empresas, sobretudo em
benefício das PME

4038620

064 - Processos de investigação e inovação nas PME (incluindo «vales»,
processos, conceção, serviços e inovação social)

4038620

066 - Serviços avançados de apoio a PME e grupos de PME (incluindo serviços
de gestão, marketing e design)

2692415

067 - Desenvolvimento das atividades das PME, apoio ao empreendedorismo e
incubação, incluindo apoio a empresas derivadas (spin-outs) e a novas empresas
(spin-offs)

1346207

072 - Infraestruturas comerciais para PME (incluindo instalações e parques
industriais)

1346207

073 - Apoio a empresas sociais (PME)

2692414

Quadro 7 – EP1: Dimensão 2 - Forma de financiamento do Eixo Prioritário 1
Eixo Prioritário

Código

Eixo Prioritário 1

01 – Subvenção não reembolsável
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€ valor
47117240

Quadro 8 – EP1: Dimensão 3 - Tipo de Território para o Eixo Prioritário 1
Eixo Prioritário

Código

Eixo Prioritário 1

07 – Não aplicável

€ valor
47117240

Quadro 9 – EP1: Dimensão 6 – Mecanismo de execução territorial para o Eixo Prioritário 1
Eixo Prioritário

Código

Eixo Prioritário 1

07 - Não aplicável

€ valor
47117240

2.A.9 Resumo da utilização prevista de assistência técnica, incluindo, se
necessário, ações para reforçar a capacidade administrativa das autoridades
envolvidas na gestão e controlo dos programas e beneficiários e, se for caso disso,
ações para reforçar a capacidade administrativa dos parceiros relevantes para
participar na implementação de programas
Não aplicável
EIXO PRIORITÁRIO 2 – PROMOVER A EFICIÊNCIA DOS RECURSOS
2.A.1 Eixo Prioritário
ID do eixo prioritário

2

Designação do eixo prioritário

Promover a eficiência dos recursos

Todo o eixo prioritário será executado exclusivamente através de instrumentos financeiros
Todo o eixo prioritário será executado exclusivamente através de instrumentos financeiros
instituídos ao nível da União
Todo o eixo prioritário será executado através do desenvolvimento promovido pelas
comunidades locais

2.A.2 Justificação para o estabelecimento de um eixo prioritário abrangendo mais
do que um objetivo temático
Foram selecionados dois OT para o Eixo Prioritário 2:
Objetivo Temático 4 - apoiar a passagem para uma economia de baixo carbono de
todos os setores, prioridade de investimento (a) promover a produção e distribuição
de energia derivada de fontes renováveis
Objetivo Temático 6 - preservar e proteger o ambiente e promover a utilização
eficiente dos recursos, prioridade de investimento (g) apoiar a transição industrial para
uma economia de utilização eficiente dos recursos, promoção do crescimento verde,
ecoinovação e gestão do desempenho ambiental nos setores público e privado

Espaço Atlântico 2014-2020, versão 4 aprovada pela Comissão Europeia em 8 de dezembro de 2020

56

A adoção de um Eixo Prioritário que abrange estes dois OT irá permitir uma abordagem
integrada, no sentido de enfrentar de forma holística o desafio de promover uma economia
que recorre à eficiência energética com base na utilização das energias renováveis e no uso
eficiente dos recursos pela indústria.
Os recursos naturais são um ativo chave para alcançar um desenvolvimento sustentável e
garantir a qualidade de vida. Contudo, os países europeus e, em especial, o Espaço Atlântico
enfrentam desafios importantes relacionados com a pressão que a indústria, a economia e a
sociedade estão a colocar no ambiente. Assim, não é recomendável continuar com os
padrões atuais de uso dos recursos, daí a necessidade de uma passagem para um novo
modelo económico, industrial e social, amigo do ambiente e eficiente em termos de
utilização dos recursos.
A este propósito, o Programa de cooperação Espaço Atlântico propõe uma abordagem
integrada de promoção da eficiência energética baseada em dois pilares complementares.
Primeiro, um Objetivo Específico (2.1) concebido no sentido de promover a distribuição e
utilização das energias renováveis através de um melhor quadro geral institucional,
tecnológico, industrial e social. Contudo, o aumento da utilização das energias renováveis
seria insuficiente se não fosse acompanhado por uma mudança de paradigma, no sentido de
transformar a forma como o setor industrial consume os recursos, interage com os
ecossistemas locais e cria valor para a economia local e para a sociedade como um todo. Para
contribuir para esta transição industrial, é proposto um segundo objetivo específico (2.2)
para fomentar o crescimento da economia verde, a ecoinovação e a eficiência ambiental.
Na verdade, esta abordagem holística está alinhada com a Iniciativa emblemática para uma
Europa eficiente em termos de recursos da Estratégia UE 2020, que apoia a passagem para
uma economia eficiente em termos de recursos e de baixo carbono, apresentando para isso
um quadro a longo prazo da promoção de ações numa série de áreas políticas e setores
incluindo, entre outras, as alterações climáticas, energia, indústria ou matérias-primas.
Por conseguinte, os resultados esperados só poderão ser alcançados se o desafio de
promoção da eficiência energética for enfrentado de uma forma equilibrada promovendo
para o efeito, a eficiência energética e o modelo industrial. Além disso, uma abordagem
integrada permitirá também obter sinergias e complementaridades neste domínio, ao
mesmo tempo que apresentará políticas regionais coordenadas que servem para promover
a eficiência energética no Espaço.
Por fim, estabelecer um Eixo Prioritário que abrange mais de um OT, irá contribuir para
acelerar o processo de gestão e controlo e contribuir para a redução das barreiras
administrativas.
2.A.3 Fundo e base de cálculo para o apoio da União
Fundo

FEDER

Base de cálculo (despesa elegível total ou despesa elegível pública)

Despesa total elegível
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2.A.4/4a – Prioridade de Investimento 4a
Prioridade de
Investimento 4a

Promover a produção e distribuição de energia derivada de fontes renováveis

2.A.5/4a - Objetivos específicos correspondentes à prioridade de investimento 4a
e resultados esperados
ID

Objetivo específico 2.1

Objetivo específico

Promover as energias renováveis e a eficiência energética

Resultados
esperados

A principal mudança pretendida é a de melhorar a cooperação tendo em
vista contribuir para um contexto institucional e técnico potenciador do
desenvolvimento de condições favoráveis ao setor das energias renováveis
locais, que conduza a um posicionamento mais favorável do Espaço
Atlântico e a adoção de padrões e políticas de eficiência energética.
A situação de referência comum respeita ao importante desafio que os
territórios enfrentam, devido à pressão que a indústria, a economia e a
sociedade colocam no ambiente e atendendo à abundância de recursos
naturais similares (mar-ondas, correntes e mares, rios/estuários, vento,
biomassa, biogás, solar, etc...), com capacidade de produção de energia
atuais já instaladas e/ou previstas instalar no domínio do vento e das ondas
e às estratégias e políticas de eficiência energética existente, com um
número grande de potenciais investidores e empresas que já operam neste
domínio. A eficiência energética e o desenvolvimento de energias
renováveis são os principais pilares de sustentabilidade no setor da energia.
No cenário atual, a maioria das regiões do Atlântico têm ainda muito
caminho a percorrer até atingirem uma capacidade significativa de energias
renováveis instaladas e serem adotados padrões de eficiência energética
adequados.
Neste contexto, o Programa concentrará os seus esforços em três aspetos
diferentes: um vetor orientado para as políticas energéticas, um vetor
orientado para a aceitação social e outro orientado para a componente
tecnológica. No que diz respeito ao contexto institucional, o Programa irá
contribuir para o desenvolvimento de condições favoráveis ao crescimento
do setor das energias renováveis locais, através da promoção de
intercâmbios em matéria de políticas locais de desenvolvimento de energias
renováveis e englobando a investigação, o mapeamento dos recursos
(projetos de mapeamento conjuntos de fontes de energia renováveis,
estruturação de centros de excelência), partilha de referências no que
respeita a clusters e o quadro legal definido para o setor, bem como das
políticas de promoção de edifícios de muito baixo consumo de energia, da
poupança de energética e equipamentos supereficientes. O Programa irá
contribuir para o trabalho conjunto de desenvolvimento de políticas locais
comuns, de apoio a todos os atores do mercado das energias renováveis
face às inúmeras barreiras que enfrentam, estabelecendo para o efeito
quadros de governança relativos à eficiência energética e definindo
modelos de formação, identificando competências específicas e
promovendo o intercâmbio de conhecimento. A cooperação transnacional
irá contribuir igualmente para o desenvolvimento de metodologias comuns
relativas à aceitação social (formas de encetar um diálogo com as diferentes
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ID

Objetivo específico 2.1
categorias de utilizadores e consumidores) e ao envolvimento das
comunidades costeiras no âmbito do desenvolvimento de energias
renováveis offshore. A cooperação poderá ainda contribuir para o
desenvolvimento de instrumentos orientados para as vertentes social e
tecnológica, como são os que estão relacionados com o fornecimento de
informação dirigida à indústria e aos utilizadores finais, sobre oportunidades
de poupança energética e de assistência técnica de ajuda à decisão quanto
às opções relativas à eficiência energética.
Como resultado da cooperação transnacional, o Programa procura
contribuir para melhorar o quadro institucional, técnico e social no sentido
de promover condições favoráveis para o setor das energias renováveis e
para a adoção de estratégias de eficiência energética, incluindo I&D,
transferência de tecnologia, criação de clusters, modelos de demonstração
e teste e divulgação de resultados.

Quadro 3 – OE2.1: Indicadores de resultados específicos para o objetivo específico 2.1
ID

2.1

Indicator

Percentagem da
população
abrangida por
planos de ação
locais de energia
sustentável

Unidade de
medida

Index 0-100

Valor
de
base

5,77

Ano
de
base

2016

Valor alvo
(2023)

43,89

Fonte
dos
dados
Bases de
dados
existentes
(Pacto de
Autarcas
dedicado
à energia
renovável
local e
Eurostat)

Frequência
do
relatório

2019, 2021
e 2023

2.A.6/4a – Ações a apoiar no âmbito da prioridade de investimento 4a
2.A.6.1 Descrição do tipo e exemplos de ações a apoiar e o seu contributo esperado
para os objetivos específicos, incluindo, se for caso disso, a identificação dos
principais grupos-alvo, territórios-alvo específicos e tipos de beneficiários
As ações ao abrigo desta prioridade terão como finalidade a promoção de condições
favoráveis para o desenvolvimento de energias renováveis que contribuam para a redução
dos gases com efeito de estufa e de outras emissões como as PM e NO2, através da
cooperação transnacional.
Mesmo que grandes investimentos não se enquadrem no Programa de cooperação, se forem
investimentos em projetos hidrelétricos irão estar em conformidade com o Artigo 4.7 da
Diretiva-Quadro da Água, que indica que deve ser levada a cabo uma análise apropriada o
mais cedo possível ao nível do planeamento, para qualquer projeto de modificação das
características hidromorfológicas de um corpo de água que cause deterioração do estado.
Isso implicaria a análise de alternativas (melhores opções ambientais), a criação de medidas
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de mitigação necessárias e uma justificação da importância do projeto de interesse público
superior.
Além disso, as medidas relacionadas com energia apoiadas pelo Programa devem ser
coerentes com os planos de Qualidade do Ar local e regional no âmbito da Diretiva
2008/50/CE. A promoção do potencial de utilização da biomassa sólida terá de ser
acompanhada de normas de emissão rigorosas e medidas de redução de emissões,
especialmente de PM e em particular em regiões participantes com focos de PM, como em
França, Portugal e Espanha.
Exemplos de ações a apoiar incluem o seguinte:
Desenvolvimento de soluções tecnológicas, jurídicas, educação/formação, financeiras
e organizacionais no domínio das energias renováveis, incluindo apreciações
económicas e casos de negócios para quantificar o valor e os benefícios sociais,
comunitários e ambientais
Identificação da cadeia de valor existente e potencial e dos principais elementos
diferenciadores na fileira das energias renováveis
Desenvolvimento do mapeamento conjunto das competências comparativamente às
necessidades previstas pelos promotores de projetos e fornecedores de tecnologia de
energias renováveis
Promoção da cooperação entre os atores privados, públicos e de investigação em toda
a cadeia de valor relacionada com a energia (demonstração I&D, viabilidade e
planeamento de projetos, fabrico, instalação, operação e manutenção, distribuição,
avaliação do impacto ambiental…)
Divulgação e disseminação de energias renováveis - reforço da capacidade para
coordenar ambas as cadeias de abastecimento e de valor para as ERM, coordenando
a experiência da cadeia de abastecimento e de promoção para os fabricantes de
dispositivos
Criação de uma Visão Energia para a área, com base numa avaliação do uso atual e
incluindo metas para a redução do consumo de energia na área e a utilização de
maiores quantidades de energia renovável regional, o desenvolvimento de redes de
clusters sobre energias renováveis (marinhas) no Espaço Atlântico
Melhoria da gestão espacial no sentido de aumentar a utilização de energias
renováveis offshore e onshore
Desenvolvimento de avaliações interpares e criação de redes de regiões, agências
económicas e organizações especializadas no desenvolvimento de energias renováveis
para apoiar o cumprimento das atuais estratégias relativas às emissões de baixo
carbono
Demonstrações práticas “no terreno” de novas técnicas, processos e das melhores
práticas
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Melhoria da coordenação e integração dos sistemas de produção e distribuição dos
diferentes tipos de energias renováveis
Ações conjuntas para apoiar a integração na rede elétrica das energias renováveis
offshore
Integrar a geração de poder renovável com os sumidouros naturais de carbono
existentes nas regiões para evitar remobilizar o carbono armazenado no ambiente
Ações conjuntas para apoiar soluções de utilizações múltiplas de energia
Melhorar a sensibilização e captação por parte das empresas de oportunidades de
negócio das energias renováveis, de desenvolvimento de campanhas de informação,
comunicação e sensibilização, bem como de metodologias de consulta para aumentar
a aceitação social das energias renováveis
Apoiar uma boa gestão da energia através da capacitação dos consumidores e das
comunidades locais (micro geração, contadores inteligentes)
Desenvolvimento de políticas locais e de instrumentos de promoção de edifícios de
muito baixo consumo de energia, da poupança energética e de equipamentos
supereficientes.
As ações levadas a cabo irão contribuir para o objetivo específico graças ao desenvolvimento
e consolidação de um quadro institucional, social e tecnológico adequado que servirá para
promover a eficiência energética e estimular a produção e distribuição de energias
renováveis.
Assim, serão promovidos ao abrigo deste objetivo específico, projetos cuja finalidade seja a
criação de novas soluções conjuntas que sirvam para ultrapassar as barreiras de ordem
tecnológica, jurídica, educacional, financeira e organizacional para o desenvolvimento destas
energias. As ações realizadas deverão ainda assegurar a integração destas práticas comuns
nas políticas regionais e nas ações que contribuem para melhorar a implementação de
políticas e programas de desenvolvimento regional neste domínio.
O envolvimento e uma maior cooperação entre a dimensão institucional, social e
industrial/mercado seria uma forma de promover a responsabilização conjunta pelo
desenvolvimento sustentável de uma mudança para uma economia mais eficiente em
termos de recursos, que contribua para o aumento da utilização e sensibilização para as
energias renováveis.
Os principais tipos de beneficiários serão:
Autoridades públicas nacionais, regionais e locais relacionadas com a energia e com os
transportes
Agências e organizações de desenvolvimento transnacional, regional e local
Agências de energia regionais e locais
Agências ambientais regionais e locais
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Institutos de investigação e centros de inovação
Parques tecnológicos e de ciência
Universidades
Operadoras de energia públicas e privadas
Redes e associações de empresas que operam no domínio das energias renováveis e
no setor da eficiência energética
Investidores privados e públicos
Comunidades locais
Organizações de consumidores
Associações da sociedade civil que promovem as energias renováveis e a eficiência
energética
Os grupos alvo irão incluirão os beneficiários diretos, mas também a sociedade civil como
um todo que beneficiará das melhorias dos ecossistemas de energia sustentável.
2.A.6.2 Princípios orientadores para a seleção de operações
Ver 2.A.6.2 da Prioridade 1 – Secção Prioridade de Investimento 1b
2.A.6.3 Utilização prevista dos instrumentos financeiros
Não aplicável
2.A.6.4 Utilização prevista dos grandes projetos
Não aplicável
2.A.6.5 Indicadores de realização por prioridade de investimento 4a
Quadro 4 – 4a: Indicadores de realização comuns e específicos do programa para a
prioridade de investimento 4a
ID

Indicador (nome do indicador)

Unidade de
medida

Valor-alvo
(2023)

Fonte dos dados

Frequência do
relatório

CO30

Capacidade
adicional
da
produção de energia renovável

Mw

81

Monitorização do
Programa

Anual

CO34

Redução de gases com efeito de
estufa

Toneladas
de CO2
equivalente

23434

Monitorização do
Programa

Anual

PI01

Número de estudos de caso e
ações-piloto implementadas

Número

39

Monitorização do
Programa

Anual

PI02

Número de publicações técnicas
e científicas produzidas

111

Monitorização do
Programa

Anual

Número
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Unidade de
medida

ID

Indicador (nome do indicador)
Número de políticas, estratégias
e instrumentos operacionais
produzidos

Número

PI03

Número de ações para a
disseminação e capitalização de
resultados

Número

PI04

Número de participantes em
ações para a disseminação e
capitalização de resultados

Número

PI05

Valor-alvo
(2023)

Fonte dos dados

Frequência do
relatório

29

Monitorização do
Programa

Anual

169

Monitorização do
Programa

Anual

21758

Monitorização do
Programa

Anual

2.A.4/6g - Prioridade de Investimento 6g
Prioridade de
Investimento
6g

Apoiar a transição industrial para uma economia de utilização eficiente dos
recursos, promoção do crescimento verde, ecoinovação e gestão do
desempenho ambiental

2.A.5/6g - Objetivos específicos correspondentes à prioridade de investimento 6g
e resultados esperados
ID

Objetivo específico 2.2

Objetivo
específico

Promover o crescimento verde, a ecoinovação e a eficiência ambiental

Resultados
esperados

A principal mudança pretendida é o reforço da cooperação para facilitar a
sensibilização para a ecoinovação/ ecoeficiência, a promoção de empresas/
organizações mais eficientes e uma capacidade de resposta para a procura de
produtos e serviços verdes por parte do mercado/ público, para apoiar a
introdução de uma política eficiente de medidas de oferta e procura para
estimular a investigação e a inovação orientadas para o crescimento verde
(incluindo o crescimento azul).
A situação de referência evidencia um equilíbrio ambiental frágil afetado por
uma série de ameaças resultantes das atividades antrópicas, incluindo as
atividades económicas. As abordagens de minimização dos efeitos
ambientais poderão reduzir a pressão nesta área, contribuindo para reduzir
a utilização de recursos, limitar a poluição, otimizar a utilização de serviços
de ecossistemas e sensibilizar o público em geral, as comunidades locais e as
empresas para a necessidade de fazer um uso eficiente e sustentável dos
recursos territoriais. A promoção do crescimento verde e a ecoinovação são
também uma forma eficiente de contribuir para o crescimento inteligente e
sustentável. Verifica-se ainda uma procura crescente de produtos e serviços
ambientais, uma sólida base de recursos naturais (especialmente com origem
no mar), a existência de grupos de investigação ambiental consolidados, a
proximidade de centros de conhecimento e os antecedentes existentes nas
políticas de apoio ao desenvolvimento sustentável do Atlântico. No entanto,
a incerteza da procura do mercado e a rentabilidade dos investimentos, os
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preços do mercado que não refletem os benefícios e custos ambientais e a
rigidez das estruturas económicas, são os principais obstáculos.
Neste contexto, em que uma série de aspetos condicionam o
desenvolvimento de tecnologias amigas do ambiente e a adoção de padrões
de produção e de consumo mais sustentáveis, não é possível apoiar a
ecoinovação e a ecoeficiência por uma simples medida de política. O
Programa irá contribuir para a promoção de uma conjugação completa de
medidas orientadas para o desenvolvimento de produtos e processos
inovadores reduzindo os efeitos para o ambiente (ponto de vista dos
produtores) e irá também colocar o acento na aceitação social e cultural da
eficiência ambiental como princípio fundamental dos comportamentos de
consumo (ponto de vista dos consumidores). O Programa irá promover um
trabalho conjunto de apoio à definição de estratégias e políticas locais para a
produção e consumo sustentáveis (PCS), a criação e divulgação de
ferramentas de informação aos consumidores em questões de ecoeficiência,
o desenvolvimento de instrumentos e orientações para facilitar a
implementação de iniciativas berço ao berço (cradle to cradle)/ economia
circular, a construção da tripla hélice de ecoinovação, projetos-piloto e de
demonstração, disseminação de instrumentos de análise de ecoeficiência,
que permitam às empresas avaliar e melhorar o desempenho ambiental de
produtos e serviços e promover a adoção de ferramentas de gestão, tais
como sistemas de gestão ambiental, gestão do ciclo de vida, design para a
gestão da cadeia de abastecimento ambiental.
Como resultado da cooperação transnacional, o Programa procura
contribuir para uma melhor orientação dos investimentos para a ecoinovação
e a promoção de condições favoráveis para a redução da intensidade de
materiais dos bens/ serviços e do desperdício, a reciclagem e o aumento da
durabilidade e intensidade de serviço dos bens/ serviços, o reforço da
cooperação empresarial neste domínio e a criação de redes de apoio
transnacionais/ estruturas para informar, promover e fomentar a
ecoinovação, a ecoeficiência e o crescimento verde nas regiões do Espaço
Atlântico.

Quadro 3 – OE2.2: Indicadores de resultados específicos do Programa para o objetivo
específico 2.2
ID

Indicator

2.2

Grau de cobertura
das políticas
regionais em
relação à maioria
das
recomendações da
UE para a

Unidade de
medida

Index 0-100

Valor
de
base

53,48

Ano
de
base

2016

Valor alvo
(2023)

57,23

Fonte dos
dados

Inquérito
(às
autoridades
regionais
do EA)
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Frequência
do
relatório

2019, 2021
e 2023

ecoinovação e o
crescimento verde

2.A.6/6g – Ações a apoiar no âmbito da prioridade de investimento 6g
2.A.6.1 Descrição do tipo e exemplos de ações a apoiar e o seu contributo esperado
para os objetivos específicos, incluindo, se for caso disso, a identificação dos
principais grupos-alvo, territórios-alvo específicos e tipos de beneficiários
Exemplos de ações a apoiar incluem:
Desenvolvimento de mecanismos para transmitir informações sobre a necessidade
de produtos e serviços ecoinovadores para os atores mais importantes do setor
Desenvolvimento de medidas e instrumentos para fomentar a adaptação de políticas
e comportamentos orientados para o crescimento verde e a ecoinovação
Desenvolvimento de políticas, estratégias e planos de sensibilização promovendo um
comportamento positivo de ecoinovação
Desenvolvimento de instrumentos de apoio à gestão empresarial, tais como
ferramentas de análise para a avaliação do desempenho ambiental de produtos e
serviços, gestão ambiental, gestão do ciclo de vida, design para a gestão da cadeia
de abastecimento ambiental
Promoção da adoção da Agenda 21 no setor privado
Desenvolvimento de uma economia circular/ princípio cradle to cradle (“berço ao
berço”) para a criação de novos produtos ou formas de trabalhar visando o
crescimento económico sustentável
Desenvolvimento de mecanismos para reduzir a quantidade de recursos (e.g. terra,
água, minerais) usados nos processos industriais
Desenvolvimento de soluções para reduzir, reciclar e valorizar os desperdícios
resultantes dos processos industriais ou domésticos
Desenvolvimento de ações para reduzir a utilização de recursos pelas empresas,
administrações e organização de grandes eventos, tais como festivais e grandes
conferências
Desenvolvimento de políticas e estratégias de apoio à ecoinovação para criar procura
em produtos e serviços ecoinovadores
Desenvolvimento de sistemas de informação dirigidos aos consumidores sobre
indicadores de ecoeficiência e desempenho ambiental de produtos e serviços
Promoção da rotulagem da pegada de carbono e hídrica
Promoção de soluções de ecoinovação relacionadas com as atividades marítimas e
terrestres, qualidade da água e do ar, incluindo nos transportes e na energia
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renovável (controlo dos navios, infra-estruturas portuárias limpas, baixa emissão de
energia renovável a partir de biomassa, etc.).

As ações realizadas irão contribuir para o objetivo específico através da proteção da situação
atual das relações, estruturas de trabalho e interação entre os atores relevantes, no sentido
de promover a ecoinovação e o crescimento verde. Além disso, esta promoção da criação de
redes, colaboração e apoio ao desenvolvimento dos princípios cradle to cradle (“berço ao
berço”), devem contribuir para uma governança de melhor qualidade e, desta forma, para
uma economia circular mais dinâmica e verde no interior do Espaço Atlântico.
Por último, os instrumentos de políticas como os contratos públicos ecológicos, os prémios
e as campanhas de sensibilização ou os instrumentos de apoio direto às empresas devem
também eles abrir caminho ao cumprimento do objetivo específico de promoção do
crescimento verde, ecoinovação e eficiência energética no Espaço Atlântico.
Os principais grupos alvo e tipos de beneficiários serão:
Público nacional, regional e local que lida com a ecoinovação e eficiência ambiental
Agências e organizações de desenvolvimento transnacionais, regionais e locais
Agência de energia regionais e locais
Agências ambientais regionais e locais
Institutos de investigação e centros de inovação
Parques da ciência e tecnológicos
Universidades
Redes de empresas, organizações, associações e câmaras de comércio a operar no
setor
Investidores privados e públicos
Comunidades locais
Associações da sociedade civil e ONG
“Laboratórios vivos” e grupos de utilizadores
Os grupos alvo irão incluir os beneficiários diretos, bem como a sociedade civil como um
todo, que irão beneficiar das melhorias dos ecossistemas de crescimento verde.
2.A.6.2 Princípios orientadores para a seleção de operações
Ver 2.A.6.2 da Prioridade 1 – Secção Prioridade de Investimento 1b
2.A.6.3 Utilização prevista dos instrumentos financeiros
Não aplicável
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2.A.6.4 Utilização prevista dos grandes projetos
Não aplicável
2.A.6.5 Indicadores de realização por prioridade de investimento 6g
Quadro 4 – 6g: Indicadores de realização comuns e específicos do programa para a
prioridade de investimento 6g
ID

Indicador (nome do indicador)

Unidade de
medida

Valor-alvo
(2023)

Fonte dos dados

Frequência
do relatório

PI01

Número de estudos de caso e ações piloto
implementadas

Número

59

Monitorização do
Programa

Anual

PI02

Número de publicações técnicas e científicas
produzidas

Número

78

Monitorização do
Programa

Anual

PI03

Número de políticas, estratégias
instrumentos operacionais produzidos

e

Número

34

Monitorização do
Programa

Anual

PI04

Número de ações para a disseminação e
capitalização de resultados

Número

117

Monitorização do
Programa

Anual

PI05

Número de participantes em ações para a
disseminação e capitalização de resultados

Número

88222

Monitorização do
Programa

Anual

2.A.7 Quadro de desempenho para o Eixo Prioritário 2
Quadro 5 – EP2: Quadro de desempenho do Eixo Prioritário 2
EP

Indicador
Tipo

ID

Indicador
fundamental da
execução

2

Indicador
PI0
de
1
realização

Número
de
estudos de caso
e ações piloto
implementadas

2

Indicador
PI0
de
3
realização

Número de
políticas,
estratégias e
instrumentos
operacionais
produzidos

2

Indicador PI0
financeiro 6

Total
da
despesa elegível
certificada
e
submetida à CE

Unidade de
Objetivo
medida, se Meta para
final
for
2018
(2023)
pertinente

Número

1

98

Fonte dos
dados

Explicação da
relevância do
indicador, se
necessário

Monitorização
do Programa
Monitorização
do Programa

Número

Euros

1

63

495 740

39 659
206

Monitorização
do Programa

Informação qualitativa adicional sobre a criação do quadro de desempenho
Detalhes fornecidos no Anexo VI “Indicadores de resultados e de realização –
enquadramento conceptual” e “Metodologia do pedido de modificação do Programa de
Cooperação Espaço Atlântico”
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2.A.8 Categorias de intervenção para o Eixo Prioritário 2
Quadro 6 – EP2: Dimensão 1 – Domínio de intervenção para o Eixo Prioritário 2
Eixo Prioritário

Código

Eixo Prioritário 2

003 - Investimento produtivo em grandes empresas ligadas à economia com
baixas emissões de carbono

€ valor

632860

009 - Energias renováveis: eólica

3164298

010 - Energias renováveis: solar

3164298

011 - Energias renováveis: biomassa

3164298

012 - Outras energias renováveis (incluindo a energia hidroelétrica,
geotérmica e marinha) e integração das energias renováveis (incluindo
infraestrutura de armazenagem, desde eletricidade a gás e hidrogénio
renovável)

1898579

056 - Investimento em infraestruturas, capacidades e equipamento em PME
diretamente ligadas a atividades de investigação e de inovação

632860

057 - Investimento em infraestruturas, capacidades e equipamento em
grandes empresas diretamente ligadas a atividades de investigação e de
inovação

0

058 - Infraestruturas de investigação e de inovação (público)

632859

059 - Infraestruturas de investigação e de inovação (privado, incluindo
parques científicos)

632859

060 - Atividades de investigação e de inovação em centros públicos de
investigação e centros de competência, incluindo a cooperação em rede
(networking)

632859

061 - Atividades de investigação e de inovação em centros privados de
investigação, incluindo a cooperação em rede (networking)

632859

062 - Transferência de tecnologia e cooperação entre universidades e
empresas, sobretudo em benefício das PME

1898580

063 - Apoio a grupos de empresas (clusters) e redes de empresas, sobretudo
em benefício das PME

1898580

064 - Processos de investigação e inovação nas PME (incluindo «vales»,
processos, conceção, serviços e inovação social)

632859

065 - Infraestruturas de investigação e inovação, processos, transferência
de tecnologia e cooperação entre empresas centradas na economia com
baixas emissões de carbono e na resistência às alterações climáticas

1898580

068 - Eficiência energética e projetos de demonstração nas PME e medidas
de apoio

3164298

069 - Apoio a processos de produção amigos do ambiente e a medidas de
eficiência dos recursos nas PME

3164298

071 - Desenvolvimento e promoção de empresas especializadas no
fornecimento de serviços que contribuam para a economia com baixas
emissões de carbono e para a resistência às alterações climáticas (incluindo
apoio a tais serviços)

1898580

Quadro 7 – EP2: Dimensão 2 - Forma de financiamento do Eixo Prioritário 2
Eixo Prioritário

Código

Eixo Prioritário 2

01 – Subvenção não reembolsável
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€ valor

29744404

Quadro 8 – EP2: Dimensão 3 - Tipo de Território para o Eixo Prioritário 2
Eixo Prioritário

Código

Eixo Prioritário 2

07 – Não aplicável

€ valor

29744404

Quadro 9 – EP2: Dimensão 6 – Mecanismo de execução territorial para o Eixo Prioritário 2
Eixo Prioritário

Código

Eixo Prioritário 2

07 - Não aplicável

€ valor

29744404

2.A.9 Resumo da utilização prevista de assistência técnica, incluindo, se
necessário, ações para reforçar a capacidade administrativa das autoridades
envolvidas na gestão e controlo dos programas e beneficiários e, se for caso disso,
ações para reforçar a capacidade administrativa dos parceiros relevantes para
participar na implementação de programas
Não aplicável
EIXO PRIORITÁRIO 3 - REFORÇAR A RESILIÊNCIA DO TERRITÓRIO AOS RISCOS DE
ORIGEM NATURAL, HUMANA E CLIMÁTICA
2.A.1 Eixo Prioritário
ID do Eixo Prioritário

3

Designação do eixo prioritário

Reforçar a resiliência do território aos riscos de origem
natural, humana e climática

Todo o eixo prioritário será executado exclusivamente através de instrumentos financeiros
Todo o eixo prioritário será executado exclusivamente através de instrumentos financeiros
instituídos ao nível da União
Todo o eixo prioritário será executado através do desenvolvimento promovido pelas
comunidades locais

2.A.2 Justificação para o estabelecimento de um eixo prioritário abrangendo mais
do que um objetivo temático
Não aplicável
2.A.3 Fundo e base de cálculo para o apoio da União
Fundo

FEDER

Base de cálculo (despesa elegível total ou despesa elegível pública)

Despesa total elegível
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2.A.4/5b – Prioridade de Investimento 5b
Prioridade de
Investimento 5b

Promover o investimento para enfrentar riscos específicos, garantindo a
resiliência aos desastres e desenvolvimento de sistemas de gestão de
desastres

2.A.5/5b - Objetivos específicos correspondentes à prioridade de investimento 5b
e resultados esperados

ID

Objetivo específico 3.1

Objetivo
específico

Fortalecer os sistemas de gestão de riscos

Resultados
esperados

A principal mudança pretendida é reforçar o quadro de cooperação com vista
a contribuir para reduzir riscos e o seu impacto, para melhorar a segurança
da população e do ambiente, fortalecendo a resiliência e capacidade de
planeamento das regiões Atlânticas a nível local e regional na gestão de riscos
naturais e climáticos, assim como os riscos decorrentes das atividades
humanas e económicas.
Esta mudança positiva será alcançada a partir de uma situação de referência
caraterizada por uma fachada litoral Atlântica exposta a diversas ameaças e
pressões, agravada pela dimensão da sua extensa zona costeira e pelos
efeitos das alterações climáticas. Além disso, pode observar-se um número
limitado de iniciativas políticas e cooperação regionais para enfrentar estes
importantes desafios e a capacidade de adaptação difere consoante as
regiões da área do programa, sendo que nenhuma região está entre as que
dispõem da maior capacidade para esse efeito.
O Programa irá contribuir para aumentar a capacidade e a produção de
melhores planos de gestão de risco e estratégias nos territórios do Atlântico,
de forma a dar uma resposta adequada e coordenada aos potencias riscos
decorrentes. Assim, o programa irá contribuir para o desenvolvimento e
melhoria de planos de gestão integrada, gestão local de riscos, planos de
prevenção e mitigação, prevenção de uma vigilância eficiente, avaliação,
alerta, reporte, planeamento e coordenação dos meios de respostas às
ameaças, desenvolvimento, teste e utilização de novos instrumentos de
gestão de riscos e de desenvolvimento e divulgação de ferramentas de
sensibilização dirigidas às comunidades locais sobre os benefícios da
prevenção e gestão de riscos, tais como a erosão costeira, submersão,
inundações, poluição marinha, costeira e de águas interiores, poluição
terrestre, eutrofização, seca, incêndios, etc.
Em resultado da cooperação transnacional, o Programa Espaço Atlântico
2014-2020 contribuirá para melhorar a cooperação e aumentar o número e
a qualidade dos planos de ação e estratégias de coordenação para a
prevenção e gestão de riscos decorrentes das várias ameaças relacionadas
com as alterações climáticas e as atividades económicas.

Espaço Atlântico 2014-2020, versão 4 aprovada pela Comissão Europeia em 8 de dezembro de 2020

70

Quadro 3 – OE3.1: Indicadores de resultados específicos do Programa para o Objetivo
Específico 3.1
ID

Indicator

3.1

Grau de cobertura
das políticas
regionais em
relação à maioria
das
recomendações da
UE relevantes para
a resiliência das
áreas terrestres e
marítimas

Unidade de
medida

Index 0-100

Valor
de
base

45,73

Ano
de
base

2016

Valor alvo
(2023)

56,88

Fonte dos
dados

Inquérito
(às
autoridades
regionais
do EA)

Frequência
do
relatório

2019, 2021
e 2023

2.A.6/5b – Ações a apoiar no âmbito da prioridade de investimento 5b
2.A.6.1 Descrição do tipo e exemplos de ações a apoiar e o seu contributo esperado
para os objetivos específicos correspondentes, incluindo, se for caso disso, a
identificação dos principais grupos-alvo, territórios-alvo específicos e tipos de
beneficiários
As ações a apoiar ao abrigo deste objetivo específico terão como finalidade o reforço da
capacidade e dos sistemas no Espaço Atlântico para a gestão de riscos derivados das
alterações climáticas e das atividades humanas. Exemplos de ações a apoiar incluem:
Desenvolvimento de ações de prevenção de riscos; controlo ambiental e sistemas de
prevenção; ferramentas para melhorar a governança e a coordenação, gestão e
resposta a situações de crise e emergência; instrumentos para a deteção precoce;
mapeamento; avaliação de riscos, incluindo ações transnacionais no âmbito da
Diretiva Inundações (Diretiva 2007/60/CE) i.e. planos de emergência, avaliação de
riscos de inundações e planos de gestão de riscos de inundações, com vista à
prevenção, proteção e preparação, etc.
Coordenação do uso da Vigilância Global do Ambiente e da Segurança (GMES) e
sistemas de vigilância, no sentido de apoiar respostas às ameaças e situações de
emergência, utilização coordenada da infraestrutura de TI necessária para permitir a
partilha de informação e a interoperabilidade entre redes de vigilância nacionais e o
ambiente comum de partilha da informação a nível da UE
Desenvolvimento de instrumentos de sensibilização e educação relacionados com a
prevenção e a gestão de riscos
Maior envolvimento da comunidade local e líderes empresariais nas ações de
prevenção dos riscos e ações de recuperação e regeneração
Desenvolvimento e implementação de sistemas de gestão ambiental pelos setores
privados e empresas
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Criação de redes recursos técnicos e científicos disponíveis no Espaço Atlântico:
produção conjunta de dados sobre a evolução do litoral, no sentido de facilitar a sua
avaliação ao longo da costa do Atlântico, com base em dados comparativos.
Desenvolvimento de iniciativas de reforço das capacidades dirigidas aos agentes
envolvidos na gestão e prevenção de riscos
Divulgação de dados e ferramentas de gestão de riscos
Promoção das relações entre estruturas regionais, de observação costeira e oceânica
e de segurança marítima e costeira e seus modelos de previsão
Desenvolvimento de metodologias e tecnologias para o estudo, procedimentos,
avaliação e compensação de danos relacionados com os riscos.
Demonstrações práticas “no terreno” de novas técnicas e processos.
A contribuição para o objetivo específico resultará da implementação de operações
orientadas para dar resposta aos efeitos das alterações climáticas e atividades humanas nas
regiões do Atlântico, através do reforço de um sistema territorial integrado de gestão da
prevenção e resistência aos riscos territoriais.
As operações terão por objetivo sensibilizar e elaborar estratégias e instrumentos comuns
de vigilância, prevenção e gestão de riscos que contribuam para consciencializar e preparar
os territórios do Atlântico para enfrentar as ameaças e os riscos resultantes das alterações
climáticas e da atividade económica. As ações empreendidas deverão ainda assegurar que
estas práticas comuns sejam integradas nas políticas e ações regionais, que contribuem para
melhorar a implementação de políticas e programas de desenvolvimento regional nesta
matéria.
Além disso, as ações que tenham como finalidade um maior envolvimento das comunidades
locais permitirão igualmente melhorar as ações e estratégias orientadas para a prevenção de
riscos, recuperação e regeneração, contribuindo dessa forma para o reforço da proteção e
da segurança da população e dos ecossistemas, reforço da resistência e capacidade de
planeamento das regiões do Atlântico em termos de gestão dos riscos naturais e
consequências resultantes das alterações climáticas e das atividades económicas.
Os principais tipos de beneficiários serão:
Autoridades públicas e comunidades nacionais, regionais e locais responsáveis pelas
questões de riscos
Agências e organizações de desenvolvimento transnacionais, regionais e locais
Agências do ambiente regionais e locais
Universidades, institutos de investigação e centros de inovação
Organizações de proteção do ambiente e ONG
Comunidades locais
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Associações da sociedade civil
Setores económicos ligados aos riscos e à gestão de riscos
Os grupos alvo incluirão os beneficiários diretos, mas também a sociedade civil como um
todo, que beneficiará de melhores estratégias integradas territoriais no âmbito gestão da
prevenção e resistência aos riscos.
2.A.6.2 Princípios orientadores para a seleção de operações
Ver 2.A.6.2 da Prioridade 1 – Secção Prioridade de Investimento 1b
2.A.6.3 Utilização prevista dos instrumentos financeiros
Não aplicável
2.A.6.4 Utilização prevista dos grandes projetos
Não aplicável
2.A.6.5 Indicadores de realização por prioridade de investimento 5b
Quadro 4 – 5b: Indicadores de realização comuns e específicos do programa para a
prioridade de investimento 5b
Unidade de
medida

ID

Indicador (nome do indicador)

CO20

População que beneficia das medidas de
proteção de inundações

Número

CO21

População que beneficia das medidas de
proteção de incêndios

Número

PI01

Número de estudos de caso e ações piloto
implementados

Número

PI02

Número de publicações técnicas e científicas
produzidas

Número

PI03

Número de políticas, estratégias
instrumentos operacionais produzidos

e

Número

PI04

Número de ações para a disseminação e
capitalização de resultados

Número

PI05

Número de participantes em ações para a
disseminação e capitalização de resultados

Número

Valor-alvo
(2023)

Fonte dos dados

Frequência
do relatório

338214

Monitorização do
Programa

Anual

170273

Monitorização do
Programa

Anual

16

Monitorização do
Programa

Anual

55

Monitorização do
Programa

Anual

53

Monitorização do
Programa

Anual

151

Monitorização do
Programa

Anual

6101

Monitorização do
Programa

Anual
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2.A.7 Quadro de desempenho para o Eixo Prioritário 3
Quadro 5 – EP3: Quadro de desempenho do Eixo Prioritário 3

EP

Indicador
Tipo

3

Indicador
de
realização

3

3

Indicador
de
realização

Indicador
financeiro

ID

Indicador
fundamental da
execução

Unidade de
medida, se
for
pertinente

Meta
para
2018

Objetivo
final
(2023)

Fonte dos
dados

PI01

Número
de
estudos de caso
e ações piloto
implementadas

Número

1

16

Monitorização
do Programa

PI03

Número de
políticas,
estratégias e
instrumentos
operacionais
produzidos

PI06

Total
da
despesa
elegível
certificada
e
submetida à CE

Explicação da
relevância do
indicador, se
necessário

Monitorização
do Programa
Número

Euros

1

254
451

53

20 356
053

Monitorização
do Programa

Informação qualitativa adicional sobre a criação do quadro de desempenho
Detalhes fornecidos no Anexo VI “Indicadores de resultados e de realização –
enquadramento conceptual” e “Metodologia do pedido de modificação do Programa de
Cooperação Espaço Atlântico”
2.A.8 Categorias de intervenção para o Eixo Prioritário 3
Quadro 6 – EP3: Dimensão 1 – Domínio de intervenção para o Eixo Prioritário 3
Eixo Prioritário

Código

Eixo Prioritário 3

021 - Gestão de água e conservação de água potável (incluindo gestão de
bacias fluviais, fornecimento de água, medidas específiicas de adaptação às
alterações climáticas, medição por consumidor e zona, sistemas de carga e
redução de fugas)

0

087 - Medidas de adaptação às alterações climáticas e prevenção e gestão
de riscos associados ao clima, por exemplo, erosão, incêndios, inundações,
tempestades e seca, incluindo ações de sensibilização, proteção civil e
sistemas e infraestruturas de gestão de catástrofes

4362011

088-Prevenção e gestão de riscos naturais não relacionados com o clima
(isto é, sismos) e riscos ligados à atividade humana (por exemplo, acidentes
tecnológicos), incluindo ações de sensibilização, proteção civil e sistemas e
infraestruturas de gestão de catástrofes

10905028
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€ valor

Quadro 7 – EP3: Dimensão 2 - Forma de financiamento do Eixo Prioritário 3
Eixo Prioritário

Código

€ valor

Eixo Prioritário 3

01 – Subvenção não reembolsável

15267039

Quadro 8 – EP3: Dimensão 3 - Tipo de Território para o Eixo Prioritário 3
Eixo Prioritário

Código

Eixo Prioritário 3

07 – Não aplicável

€ valor

15267039

Quadro 9 – EP3: Dimensão 6 – Mecanismo de execução territorial para o Eixo Prioritário 3
Eixo Prioritário

Código

Eixo Prioritário 3

07 - Não aplicável

€ valor

15267039

2.A.9 Resumo da utilização prevista de assistência técnica, incluindo, se
necessário, ações para reforçar a capacidade administrativa das autoridades
envolvidas na gestão e controlo dos programas e beneficiários e, se for caso disso,
ações para reforçar a capacidade administrativa dos parceiros relevantes para
participar na implementação de programas
Não aplicável
EIXO PRIORITÁRIO 4 – VALORIZAR A BIODIVERSIDADE E OS ATIVOS NATURAIS E
CULTURAIS
2.A.1 Eixo Prioritário
ID do Eixo Prioritário

4

Designação do eixo prioritário

Valorizar a biodiversidade e os ativos naturais e culturais

Todo o eixo prioritário será executado exclusivamente através de instrumentos financeiros
Todo o eixo prioritário será executado exclusivamente através de instrumentos financeiros
instituídos ao nível da União
Todo o eixo prioritário será executado através do desenvolvimento promovido pelas
comunidades locais

2.A.2 Justificação para o estabelecimento de um eixo prioritário abrangendo mais
do que um objetivo temático
Não aplicável
2.A.3 Fundo e base de cálculo para o apoio da União
Fundo

FEDER

Base de cálculo (despesa elegível total ou despesa elegível pública)

Despesa total elegível
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2.A.4/6d – Prioridade de Investimento 6d
Prioridade de
Investimento 6d

Proteger e restaurar a biodiversidade, a proteção dos solos e restaurar e
promover os serviços relacionados com os ecosistemas, incluindo a Rede
Natura 2000 e as infraestruturas ecológicas

2.A.5/6d - Objetivos específicos correspondentes à prioridade de investimento 6d
e resultados esperados
ID

Objetivo específico 4.1

Objetivo
específico

Melhorar a proteção da biodiversidade e dinamizar os serviços de
ecosistemas

Resultados
esperados

A principal mudança pretendida é assegurar uma melhor proteção e
preservação da biodiversidade e recursos ambientais, através do reforço da
cooperação com vista a uma coordenação mais eficiente dos sistemas de
gestão ambiental. Como resultado, as medidas adotadas nas diferentes
regiões do Espaço Atlântico serão mais compatíveis. A cooperação irá assim
contribuir para melhorar as capacidades de gestão nos territórios ao nível da
proteção ambiental, da preservação da biodiversidade e da dinamização dos
serviços de ecossistemas.
Os efeitos da atual expansão e diversificação cada vez maior das atividades
humanas nos ecossistemas naturais similares ou comuns, em particular da
orla marinha e costeira e a evolução das condições físicas num contexto de
alterações climáticas, que constituí a situação de referência, justifica o
desenvolvimento de metodologias comuns de vigilância, controlo,
aprendizagem e gestão, adaptados à preservação deste ativo natural comum.
O Programa irá contribuir para alcançar este objetivo de promoção e
proteção da biodiversidade e a gestão sustentável dos ecossistemas, graças
a uma cooperação mais intensiva. Estes elementos servirão de apoio à
melhoria da situação de conservação dos habitats naturais e das espécies
terrestres, aquáticas e marinhas, contribuindo para por fim à extinção de
espécies em perigo e desenvolvimento e valorização de serviços de
ecossistemas, incluindo os do ambiente marinho. Irá também apoiar à
melhoria da aquisição, organização e divulgação de conhecimentos sobre a
biodiversidade: apoio à investigação, facilitação, gestão, formação e meios de
sensibilização.
Como resultado da cooperação transnacional, o Programa Espaço Atlântico
2014-2020 contribuirá para o desenvolvimento sustentável de longo prazo
através de uma melhoria da preservação e da utilização humana dos
ecossistemas naturais, em especial no que respeita às zonas marinhas,
costeiras e bacias hidrográficas, graças ao reforço e/ou alargamento das
áreas protegidas. O desenvolvimento de iniciativas no âmbito deste quadro
transnacional ajudará a estabelecer uma abordagem ambiental mais
integrada, que terá em consideração as questões económicas e sociais na
gestão dos recursos e dos espaços naturais.
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Quadro 3 – OE4.1: Indicadores de resultados específicos do Programa para o Objetivo
Específico 4.1
ID

Indicator

4.1

Grau de cobertura
das políticas
regionais em
relação à maioria
das
recomendações da
UE relevantes para
a preservação da
biodiversidade e
dos serviços de
ecosistemas

Unidade de
medida

Index 0-100

Valor
de
base

45,73

Ano
de
base

2016

Valor alvo
(2023)

57,10

Fonte dos
dados

Inquérito
(às
autoridades
regionais
do EA)

Frequência
do
relatório

2019, 2021
e 2023

2.A.6/6d – Ações a apoiar no âmbito da prioridade de investimento 6d
2.A.6.1 Descrição do tipo e exemplos de ações a apoiar e o seu contributo esperado
para os objetivos específicos correspondentes, incluindo, se for caso disso, a
identificação dos principais grupos-alvo, territórios-alvo específicos e tipos de
beneficiários
As ações implementadas ao abrigo deste objetivo específico poderão ajudar a desenvolver
outras ações no âmbito da proteção do ecossistema e da preservação da biodiversidade
orientadas para um melhor conhecimento dos habitats e das espécies e para a definição de
regras e procedimentos de gestão mais bem adaptados.
As ações planeadas devem (conforme apropriado) contribuir para a Estratégia da
Biodiversidade (objetivo 2 sobre ecossistemas) e para a implementação da rede Natura 2000,
incluindo o estabelecimento de ligações e intercâmbios transnacionais.
Exemplos de ações a apoiar incluem:
Ações para identificar, avaliar e desenvolver serviços de ecossistemas e
infraestruturas ecológicas
Desenvolvimento de iniciativas coordenadas para melhor compreender o estado de
conservação dos ecossistemas e espécies em áreas geográficas que estão além da
competência de um único país
Harmonização e coordenação de estratégias de gestão ambiental no Atlântico (por
exemplo, a implementação do Quadro Estratégia Marinha, redes Natura 2000,
Ecosistemas Marinhos Vulneráveis - Orientações internacionais da FAO, Área
Marinha Protegida-OSPAR, áreas ecológicas ou biológicas significativas-CBD, etc.)
para proteger os ecossistemas naturais e de águas profundas.
Desenvolvimento de iniciativas para preservar e proteger as espécies naturais do
Atlântico, paisagens e locais de grande interesse natural das regiões do Espaço
Atlântico
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Desenvolvimento de procedimentos de gestão concertados relativamente a espécies
emblemáticas ou espécies de elevado valor económico (recursos haliêuticos, espécies
migratórias) e combate a espécies invasivas
Desenvolvimento de ações piloto para testar novas soluções e métodos associados à
preservação e reparação dos danos causados à biodiversidade
Promover a biotecnologia marinha e biomateriais derivados da exploração sustentável
do fundo do mar e a avaliação da sua estrutura genética, reforçar as ligações entre a
investigação e a indústria na área do Atlântico, a fim de desenvolver biobancos e
identificar mercados inovadores de bioprodutos marinhos
Desenvolvimento de métodos de gestão e valorização das áreas naturais do Atlântico
(incluindo a avaliação de serviços de ecossistemas fornecidos)
Desenvolvimento de métodos de controlo de qualidade e melhoria das águas costeiras
e interiores
Desenvolvimento de ações de recolha e divulgação de dados sobre o ambiente (redes
de observatórios do ambiente) e elaboração de modelos, com vista a aperfeiçoar as
previsões e a gestão do ambiente
Desenvolvimento de metodologias comparativas conjuntas para a definição e gestão
das áreas ambientais naturais protegidas (considerando as atividades económicas)
Avaliação das modalidades de gestão das áreas marinhas/costeiras e do impacto das
novas atividades económicas marítimas
Desenvolvimento de estratégias concertadas de luta contra o macro desperdício
Desenvolvimento de soluções tecnológicas, jurídicas, educação/ formação, financeiras
e organizacionais na área dos ecossistemas e da proteção e conservação da
biodiversidade, incluindo apreciações económicas e casos de negócios para quantificar
o valor e os benefícios sociais, comunitários e ambientais
Demonstrações práticas "no terreno" de novas técnicas e processos e melhores
práticas
Apoio ao processo de inovação para promover uma utilização mais sustentável dos
recursos naturais, ou seja, as práticas tradicionais agrícolas e de gestão de terras
Desenvolvimento de ferramentas de educação e de sensibilização relacionadas com a
proteção da biodiversidade
Desenvolvimento de processos de cooperação e protocolos com as iniciativas
existentes, como a Convenção OSPAR (Proteção do Meio Marinho do Atlântico
Nordeste).
As ações referidas acima irão contribuir para o objetivo específico graças ao
desenvolvimento e melhoria de sistemas de gestão conjuntos do ambiente e soluções para
proteger e preservar a biodiversidade do Atlântico e dos seus ecossistemas naturais.
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A formação e as atividades de sensibilização neste domínio, bem como uma participação
coordenada das principais partes interessadas, irão também contribuir para a proteção da
biodiversidade e dos ecossistemas naturais da região, graças à promoção de uma abordagem
ambiental integrada e sustentável, que tem em linha de conta as questões económicas e
sociais na gestão dos recursos e dos espaços naturais.
As ações empreendidas deverão ainda assegurar que estas práticas comuns sejam integradas
nas políticas e ações regionais que contribuem para melhorar a implementação de políticas
e programas de desenvolvimento regional nesta matéria. Além disso, serão tidos em conta
os resultados e as prioridades identificados através do Processo Biogeográfico Nova Natura
2000 para a região atlântica e a conclusão do seminário marinho biogeográfico para a
identificação de ações no âmbito deste objetivo específico.
Qualquer nova exploração do fundo marinho terá de se submeter à Avaliação Ambiental
Estratégica e à Avaliação de Impacto Ambiental que deve ter em conta a necessidade de
alcançar um Bom Estado Ecológico (BEE) no âmbito da Diretiva-Quadro Estratégia Marinha
(DQEM). Esta última necessita da avaliação dos impactos cumulativos de todas as atividades,
incluindo a pesca de fundo, pela DQEM, tipo de habitat (predominante, especial) na subregião (ou numa subdivisão desta). Tais avaliações irão determinar se poderão ser permitidos
mais impactos num tipo de habitat específico e mesmo assim conseguir um BEE.
Os principais tipos de beneficiários serão:
Autoridades públicas nacionais, regionais e locais responsáveis pela proteção da
biodiversidade ambiental
Agências de desenvolvimento transnacionais, regionais e locais
Agências de energia regionais e locais
Agências ambientais regionais e locais
Institutos de investigação e centros de inovação
Parques da Ciência e tecnológicos
Universidades
Comunidades locais
Associações da sociedade civil que promovam a proteção do ambiente
Agentes do setor económico relacionados com a exploração sustentável dos recursos
naturais e dos serviços de ecossistemas.
Os grupos alvo irão incluir os beneficiários diretos, mas também os visitantes e a sociedade
civil como um todo, que beneficiarão de um ecossistema e um ambiente mais bem
protegidos e concertados.
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2.A.6.2 Princípios orientadores para a seleção de operações
Ver 2.A.6.2 da Prioridade 1 – Secção Prioridade de Investimento 1b
2.A.6.3 Utilização prevista dos instrumentos financeiros
Não aplicável
2.A.6.4 Utilização prevista dos grandes projetos
Não aplicável
2.A.6.5 Indicadores de realização por prioridade de investimento 6d
Quadro 4 – 6d: Indicadores de realização comuns e específicos do programa para a
prioridade de investimento 6d
Unidade de
medida

ID

Indicador (nome do indicador)

CO22

Superfície total de terrenos
reabilitados

Hectares

Superfície
dos
habitats
CO23 apoiados para atingirem um
melhor estado de conservação

Hectares

Número de estudos de caso e
ações piloto implementados

Número

Número
de
publicações
técnicas
e
científicas
produzidas
Número
de
políticas,
estratégias e instrumentos
operacionais produzidos

Número

Número de ações para a
disseminação e capitalização
de resultados

Número

PI04

Número de participantes em
ações para a disseminação e
capitalização de resultados

Número

PI05

PI01
PI02

PI03

Valoralvo
(2023)

Fonte dos dados

Frequência do
relatório

8

Monitorização
do Programa

Anual

30980

Monitorização
do Programa

Anual

42

Monitorização
do Programa

Anual

91

Monitorização
do Programa

Anual

52

Monitorização
do Programa

Anual

172

Monitorização
do Programa

Anual

237374

Monitorização
do Programa

Anual

Número

2.A.4/6c – Prioridade de Investimento 6c
Prioridade de
Investimento 6c

Conservar, proteger, promover e desenvolver o património natural e
cultural
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2.A.5/6c - Objetivos específicos correspondentes à prioridade de investimento 6d
e resultados esperados
ID

Objetivo específico 4.2

Objetivo
específico

Valorizar as ativos naturais e culturais para estimular o desenvolvimento
económico

Resultados
esperados

A principal mudança pretendida é reforçar a cooperação com vista a uma
melhor exploração e preservação dos ativos naturais e culturais do Espaço
Atlântico, que contribuam para o aumento do caráter atrativo desta região
permitindo-lhe captar novos visitantes e gerar novos produtos e serviços que
concorram para o desenvolvimento de atividades económicas, para a criação
de novos empregos a nível local, fixar e atrair pessoas, criar sinergias que
contribuam para o bem-estar social e progresso das populações, fixar e atrair
pessoas e criar sinergias que contribuam para a melhoria do bem-estar social
das populações.
Tendo por base a situação de referência dos ativos chave da região,
paisagens naturais bem preservadas e de qualidade, biodiversidade rica e um
património cultural importante com aproximadamente 30 sítios
pertencentes ao património mundial da UNESCO, confrontados com pressões
de ordem natural, alterações climáticas, demográficas, económicas, urbanas
e poluição, o principal desafio será o de valorizar este elemento da identidade
do Espaço Atlântico para melhorar a sua atratividade.
O Programa contribuirá para o enquadramento do intercâmbio e interação
das comunidades locais e autoridades e organizações envolvidas na proteção
e promoção do património natural e cultural, com vista ao desenvolvimento
de estratégias, medidas, ferramentas e modelos conjuntos. Serão concebidas
ações sustentáveis conjuntas de promoção e desenvolvimento dos territórios
do Atlântico e das paisagens naturais (ambiente marinho e costeiro,
geoparques, recursos florestais, áreas verdes, vias navegáveis interiores,
ciclovias e caminhos pedestres, etc.…), bem como do património cultural
(tradição, história, gastronomia, indústrias culturais, etc...) e da identidade
com potencial económico e social nas comunidades locais. Serão promovidas
estratégias comuns no sentido de dirigir a exploração sustentável do
património cultural e natural para produtos e serviços de maior valor
acrescentado, designadamente o turismo sustentável. O Programa irá ainda
facilitar a valorização das atividades e dos setores económicos e produtivos
tradicionais locais e aumentar o retorno económico das atividades
económicas de ordem cultural e ambiental.
Como resultado da cooperação transnacional, o Programa Espaço Atlântico
2014-2020 contribuirá para a valorização e capitalização sustentável dos seus
vastos ativos naturais e culturais e criar novas fontes de riqueza. Aumentar a
atratividade dos territórios irá contribuir para gerar mais visitas e entradas de
turistas que visitam o Espaço Atlântico, desenvolver novas atividades
económicas locais, criar empregos e aumentar o bem-estar dos cidadãos.

Quadro 3 – OE4.2: Indicadores de resultados específicos do Programa para o Objetivo
Específico 4.2
ID

Indicator

Unidade de
medida

Valor
de
base

Ano
de
base

Valor alvo
(2023)

Fonte dos
dados
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Frequência
do
relatório

4.2

Grau de cobertura
das políticas
regionais em
relação à maioria
das
recomendações da
UE relevantes para
os ativos culturais e
naturais como
fator de
desenvolvimento
económico local

Index 0-100

56,68

2016

65,27

Inquérito
(às
autoridades
regionais)

2019, 2021
e 2023

2.A.6/6c – Ações a apoiar no âmbito da prioridade de investimento 6c
2.A.6.1 Descrição do tipo e exemplos de ações a apoiar e o seu contributo esperado
para os objetivos específicos correspondentes, incluindo, se for caso disso, a
identificação dos principais grupos-alvo, territórios-alvo específicos e tipos de
beneficiários
As ações a implementar ao abrigo desta prioridade terão como objetivo uma melhor
exploração do património natural e cultural do Espaço Atlântico, no sentido de aumentar a
atratividade desta região e contribuir para atrair novos visitantes, desenvolver novos
produtos e serviços e desenvolver a atividade económica e criar empregos. Exemplos de
tipos de ações a apoiar incluem:
Desenvolvimento de estratégias, políticas e iniciativas comuns para capitalizar o
património cultural e natural do Atlântico por parte das instituições públicas,
empresas, ONG e população local. O objetivo é assim transformar os recursos naturais
e o património cultural num ativo de marketing territorial do Espaço Atlântico, com
vista a criar novos produtos, serviços e instrumentos com um impacto económico a
nível local e regional
Desenvolvimento de ações conjuntas no sentido de preservar o património cultural e
natural
Desenvolvimento de atividades culturais e eventos
Desenvolvimento das indústrias de turismo cultural
Aumento da competitividade das pequenas e médias empresas culturais
Desenvolvimento de estratégias de marketing e de promoção de atividades culturais
Valorizar as atrações culturais e o património turístico sustentável existentes
Iniciativas para valorizar a criação cultural em outros setores
Desenvolvimento do setor das indústrias criativas e artesanais no Espaço Atlântico
Valorização da atratividade das atividades tradicionais económicas e produtivas,
empregos e serviços
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Desenvolvimento de subsetores e produtos turísticos sustentáveis: atividades e
desportos costeiros, atividades náuticas, cruzeiros, produtos rurais e agrícolas,
gastronomia, setor do bem-estar, produtos culturais, peregrinações e eventos
religiosos e turismo de negócios
Desenvolvimento de atividades náuticas, desportos náuticos (desenvolvimento
integrado do setor náutico, promoção do crescimento das atividades económicas nas
áreas costeiras, criação de emprego, integração social e preservação das áreas do
litoral)
Desenvolvimento de instrumentos de gestão e intercâmbio de conhecimento no
domínio da valorização económica de zonas protegidas
Desenvolvimento de formação e a melhoria de competências no setor do turismo para
ajudar os representantes das comunidades costeiras para se tornarem embaixadores
e campeões nas suas áreas
Melhorar Tecnologias de Informação e Comunicação e competências digitais para
promover conteúdos on-line acessíveis nas áreas de património e da cultura no
turismo
Demonstrações práticas no terreno de novas técnicas e processos e das melhores
práticas
Estabelecimento de indicadores comuns e sistemas de análise para medir o impacto
do turismo no crescimento de territórios atlânticos
Desenvolvimento ferramentas de educação e sensibilização relacionadas
Desenvolvimento de projetos de ecoturismo
Desenvolvimento de ferramentas de gestão para sítios protegidos que permitam a
conciliação dos objetivos de conservação e atividades económicas.

A contribuição para o objetivo específico resultará da implementação de operações
orientadas para a preservação e valorização do património cultural e natural rico existente
no Espaço Atlântico, no sentido de aumentar a capacidade da região poder atrair novos
visitantes, desenvolver a atividade económica e criar novos empregos.
Assim, serão promovidas operações para preservar, capitalizar e melhorar a gestão das
paisagens naturais e a identidade cultural. O programa irá contribuir ainda para o objetivo
específico de melhorar a atratividade da região do Atlântico, através de ações para promover
as atividades económicas e produtivas tradicionais e dessa forma aumentar o seu retorno
em termos económicos. Por último, os projetos de desenvolvimento das atrações e produtos
turísticos, irão também contribuir para a capitalização do património natural e cultural do
Atlântico e aumentar a atratividade da região.
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As ações empreendidas deverão ainda assegurar que estas práticas comuns sejam integradas
nas políticas e ações regionais que contribuem para melhorar a implementação de políticas
e programas de desenvolvimento regional nesta matéria.
Os principais grupos alvo e tipos de beneficiários serão:
Autoridades públicas nacionais, regionais e locais responsáveis pela gestão,
exploração e promoção das áreas naturais e/ou património cultural
Agências e organizações de desenvolvimento transnacionais, regionais e locais
Agências de ambiente regionais e locais
Agências regionais e locais de turismo
Redes de empresas e associações empresariais
Câmaras do comércio
Comunidades locais
Associações da sociedade civil de promoção do património natural e cultural
Os grupos alvo irão incluir os beneficiários diretos, bem como os visitantes e a sociedade civil
como um todo, que irão tirar partido de um território atlântico mais atraente e melhor
posicionado para atrair visitantes, desenvolver atividades económicas e criar novos
empregos.
2.A.6.2 Princípios orientadores para a seleção de operações
Ver 2.A.6.2 da Prioridade 1 – Secção Prioridade de Investimento 1b
2.A.6.3 Utilização prevista dos instrumentos financeiros
Não aplicável
2.A.6.4 Utilização prevista dos grandes projetos
Não aplicável
2.A.6.5 Indicadores de realização por prioridade de investimento 6c
Quadro 4 – 6c: Indicadores de realização comuns e específicos do programa para a
prioridade de investimento 6c
ID

Unidade de
medida

Indicador (nome do indicador)

Aumento do número esperado de visitantes
CO09 a sítios de património cultural e natural e
atrações

Visitas/ano

PI01

Número de estudos de caso e ações piloto
implementados

Número

PI02

Número de publicações técnicas e científicas
produzidas

Número

PI03

Número de políticas, estratégias
instrumentos operacionais produzidos

Número

e

Valor-alvo
(2023)

Fonte dos dados

19050

Monitorização do
Programa

Anual

30

Monitorização do
Programa

Anual

26

Monitorização do
Programa

Anual

61

Monitorização do
Programa

Anual
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Frequência
do relatório

Unidade de
medida

ID

Indicador (nome do indicador)

PI04

Número de ações para a disseminação e
capitalização de resultados

Número

PI05

Número de participantes em ações para a
disseminação e capitalização de resultados

Número

Valor-alvo
(2023)

Fonte dos dados

Frequência
do relatório

192

Monitorização do
Programa

Anual

471823

Monitorização do
Programa

Anual

2.A.7 Quadro de desempenho para o Eixo Prioritário 4
Quadro 5 – EP4: Quadro de desempenho do Eixo Prioritário 4
EP

Indicador
Tipo

4

Indicador
de
realização

4

Indicador
de
realização

4

Indicador
financeiro

ID

Indicador
fundamental da
execução

Unidade de
medida, se
for
pertinente

Meta
para
2018

Objetivo
final
(2023)

Fonte dos
dados

PI01

Número
de
estudos de caso e
ações
piloto
implementadas

Número

1

72

Monitorização
do Programa

PI03

Número de
políticas,
estratégias e
instrumentos
operacionais
produzidos

PI06

Total da despesa
elegível
certificada
e
submetida à CE

Explicação da
relevância do
indicador, se
necessário

Monitorização
do Programa
Número

1

113

Euros

658
062

52 644
961

Monitorização
do Programa

Informação qualitativa adicional sobre a criação do quadro de desempenho
Detalhes fornecidos no Anexo VI “Indicadores de resultados e de realização –
enquadramento conceptual” e “Metodologia do pedido de modificação do Programa de
Cooperação Espaço Atlântico”
2.A.8 Categorias de intervenção para o Eixo Prioritário 4
Quadro 6 – EP4: Dimensão 1 – Domínio de intervenção para o Eixo Prioritário 4
Eixo Prioritário

Código

Eixo Prioritário 4

074 - Desenvolvimento e promoção de ativos comerciais turísticos em PME

596126

075 - Desenvolvimento e promoção de serviços comerciais turísticos em ou
para PME

596126

076 - Desenvolvimento e promoção de ativos culturais e criativos em PME

596126

077 - Desenvolvimento e promoção de serviços culturais e criativos em ou
para PME

596126

083 - Medidas relativas à qualidade do ar

596126

084 - Prevenção e controlo integrados da poluição (PCIP)
085 - Proteção e promoção da biodiversidade, proteção da natureza e
infraestruturas «verdes»
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€ valor

1788381
12009633

Eixo Prioritário

Código

€ valor

086 - Proteção, restauração e utilização sustentável dos sítios da rede
Natura 2000
090 - Ciclovias e vias pedonais

7205778

091 - Desenvolvimento e promoção do potencial turístico das zonas
naturais
092 - Proteção, desenvolvimento e promoção de ativos públicos de
turismo
093 - Desenvolvimento e promoção de serviços públicos de turismo

1788381

094 - Proteção, desenvolvimento e promoção de ativos públicos culturais e
patrimoniais

2980634

095 Desenvolvimento e promoção de serviços públicos culturais e
patrimoniais

2980634

1788381

2980634
2980634

Quadro 7 – EP4: Dimensão 2 - Forma de financiamento do Eixo Prioritário 4
Eixo Prioritário

Código

Eixo Prioritário 4

01 – Subvenção não reembolsável

€ valor

39483720

Quadro 8 – EP4: Dimensão 3 - Tipo de Território para o Eixo Prioritário 4
Eixo Prioritário

Código

Eixo Prioritário 4

07 – Não aplicável

€ valor

39483720

Quadro 9 – EP4: Dimensão 6 – Mecanismo de execução territorial para o Eixo Prioritário 4
Eixo Prioritário

Código

Eixo Prioritário 4

07 - Não aplicável

€ valor

39483720

2.A.9 Resumo da utilização prevista de assistência técnica, incluindo, se
necessário, ações para reforçar a capacidade administrativa das autoridades
envolvidas na gestão e controlo dos programas e beneficiários e, se for caso disso,
ações para reforçar a capacidade administrativa dos parceiros relevantes para
participar na implementação de programas
Não aplicável
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SECÇÃO 2.B. Descrição do Eixo Prioritário para a Assistência Técnica

EIXO PRIORITÁRIO 5 – ASSISTÊNCIA TÉCNICA
2.B.1 Eixo Prioritário
ID do Eixo Prioritário

5

Designação do eixo prioritário

Assistência Técnica

2.B.2 Fundo e base de cálculo para o apoio da União
Fundo

FEDER

Base de cálculo (despesa elegível total ou despesa elegível pública)

Despesa total elegível

2.B.3 - Objetivos específicos e resultados esperados
ID

Objetivo específico 5.1

Objetivo
específico

Assegurar uma gestão eficiente e efetiva e promover a visibilidade e a
capitalização dos resultados do Programa

Resultados
esperados

O principal resultado esperado é um bom sistema de gestão e controle
simplificado, com uma avaliação efetiva da monitorização, contabilidade e
progresso do programa e dos projetos, a coordenação regular e o
intercâmbio de conhecimento e experiência com outros programas de CTE e
a estratégia de comunicação e publicidade relevante, tendo em vista
melhorar a visibilidade e a capitalização dos resultados, tanto para os
beneficiários do programa como para as partes interessadas.
A situação de referência é o Programa Espaço Atlântico 2007-2013, com um
sistema de gestão, comunicação e controle sintonizado para a obtenção de
resultados significativos, graças a um bom nível de interação com todos os
beneficiários, EM e órgãos do Programa, apoiados por uma plataforma de
comunicação adaptada às necessidades das partes interessadas do programa
e uma rápida disseminação de dados e informações. A criação de um Sistema
de Informação articulado com uma plataforma web de comunicação
colaborativa que facilita a colaboração, assegurando simultaneamente um
nível adequado de segurança de dados e proteção da confidencialidade, foi
fundamental para o sucesso do sistema de gestão e controle.
Para concretizar estas realizações e alcançar melhorias, o programa
continuará a fortalecer os vínculos entre os órgãos do programa,
implementando uma estratégia de comunicação desenhada para promover
as oportunidades de financiamento, a visibilidade e a capitalização de
programa e os resultados dos projetos. Um processo de tomada de decisão
consensual irá garantir a equidade, transparência e prestação de contas
adequadas; a coordenação com outros programas de CTE irá facilitar o
trabalho conjunto para abordar problemas comuns e promover o
intercâmbio de experiências e conhecimento. O sistema de monitorização
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será atualizado e será implementado um plano de avaliação para
acompanhamento do progresso do Programa.
Como resultado do acima referido, os órgãos de gestão do programa irão
trabalhar em estreita colaboração para garantir, em plena independência e
responsabilidade, uma boa gestão do programa. A coordenação com outros
programas CTE, políticas e instrumentos comunitários será fundamental para
promover sinergias com outros programas implementados nos diferentes
territórios do Atlântico. O Programa será visível não só para os beneficiários
diretos, mas também para os decisores públicos, sociais e empresariais, bem
como para organizações europeias, a opinião pública e os cidadãos. A
comunicação do programa será mais pertinente, regular e acessível. A
capitalização será mais eficaz com impactos tangíveis de resultados do
programa.

ID

Objetivo específico 5.2

Objetivo
específico

Garantir um apoio eficaz aos candidatos a projetos e aos beneficiários e
aumentar a visibilidade e a capitalização dos resultados dos projetos

Resultados
esperados

O principal resultado esperado é uma capacidade reforçada dos candidatos
a projetos para apresentar propostas com elevado potencial de contribuir
para os objetivos do programa, bem como uma maior capacidade dos
beneficiários para implementar com sucesso projetos transnacionais de alta
qualidade. Os órgãos do programa irão trabalhar em estreita colaboração
com vista a reduzir a carga administrativa, através da simplificação de regras
e procedimentos e facilitar a capitalização das entregas do projeto e a sua
contribuição para os resultados do programa.
A situação de referência é o suporte disponível no Programa 2007-2013,
onde já existe um enquadramento adequado para a eficácia das
convocatórias de projetos, assegurando a transparência nos procedimentos
de seleção, uma gestão eficiente e controle, assim como um alto
desempenho no alcance de resultados dos projetos. No entanto, a
experiência requer esforços contínuos na melhoria da qualidade do apoio
prestado aos candidatos e beneficiários de projetos, com o objetivo de
garantir uma melhor implementação dos projetos apoiados pelo programa.
Por conseguinte, o programa irá abordar a necessidade de reforçar a
capacidade dos candidatos e beneficiários para participar nas operações e
assumir os resultados existentes, por meio de orientação, formação e
seminários para chefes de fila dos projetos aprovados e outro apoios
prestados pela Autoridade de Gestão (AG), Secretariado Conjunto e
Correspondentes Nacionais. Além disso, os critérios de seleção dos projetos
serão aperfeiçoados e adaptados às novas exigências do programa e
continuará a ser prestada uma seleção independente. A harmonização e
simplificação dos procedimentos de controle, documentação técnica e
formação adequados para os controladores de gestão também considerados,
uma vez que estes são aspetos-chave de sucesso em matéria de
procedimentos de controle de alto desempenho. A comunicação e
publicidade para os projetos será enquadrado num regime específico. Serão
realizados seminários temáticos para o intercâmbio de experiências, de
melhores práticas e conhecimentos entre os projetos - neste contexto, será
disponibilizada uma base de dados com os documentos técnicos e científicos
produzidos pelos projetos, devidamente catalogados.
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Como resultado, espera-se um aumento da capacidade dos candidatos e dos
beneficiários para participar no programa com projetos de alta qualidade,
contribuindo com resultados tangíveis e visíveis, para a obtenção dos
resultados do programa. Procedimentos e regras mais harmonizados e
simplificados irão reduzir os encargos administrativos, garantir menores
custos operacionais e melhorar a eficiência no tempo de execução do projeto,
assegurando a validação de relatórios, reembolsos de fundos e auditorias no
momento certo e com absoluta transparência.

2.B.4 Indicadores de resultados
Quadro 10 – Indicadores de resultados específicos do programa para o Eixo Prioritário 5
(Assistência Técnica)
Não aplicável
2.B.5 Ações a apoiar e a sua contribuição esperada para os objetivos específicos
2.B.5.1 Descrição das ações a apoiar e a sua contribuição esperada para os objetivos
específicos
Descrição do tipo e exemplos de ações a apoiar ao abrigo do Objetivo Específico 5.1
O programa visa apoiar ações destinadas a intensificar a cooperação entre as entidades do
Programa, fortalecer uma boa gestão e sistema de controlo e promover a visibilidade e a
capitalização dos resultados do programa.
As principais ações a realizar no âmbito deste objetivo específico incluem:
O estabelecimento de um Secretariado Conjunto (SC) adaptado aos desafios e
ambição do novo programa, com uma estrutura, composição e em condições
estabelecidas pelo Estados-membros do programa.
Conceção, aprovação e implementação de regras de procedimentos para um
processo de decisão sólido e eficiente e um acompanhamento eficaz da
implementação de decisões.
Conceção, aprovação e implementação de uma estratégia de comunicação do
programa e um plano de comunicação do programa, complementados por planos
de ação anuais de marketing e comunicação.
Implementação de um sistema de clipping para monitorar as referências ao
Programa Espaço Atlântico nos meios de comunicação social.
Conceção e implementação de uma plataforma colaborativa de comunicação de
utilização amigável, que promova um acesso fácil à informação e permita uma fácil
troca de informações entre as estruturas do programa.
Conceção e implementação de um sistema de gestão da informação do programa
e formulários eletrónicos para a candidatura, relatórios e alterações de projetos.
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Elaboração e implementação dos convites à apresentação de propostas, incluindo o
desenvolvimento de documentos de orientação que estabelecem as condições para o
apoio das operações.
Preparação das regras de elegibilidade a serem observadas na proposta de orçamento
das candidaturas de projetos.
Definição e implementação de procedimentos para a avaliação da qualidade,
acompanhamento e controlo dos projetos implementados.
Conceção e implementação de um sistema mensal de acompanhamento com
informações relevantes sobre a execução do programa e projetos.
Conceção e implementação de procedimentos para a avaliação da qualidade,
acompanhamento e controlo dos projetos, tendo em consideração os objetivos de
harmonização, simplificação e redução dos encargos administrativos para os
beneficiários.
Conceção e implementação de regras e procedimentos para a certificação das
despesas e para a apresentação de pedidos de pagamento à CE.
Recolha e divulgação de dados relativos a indicadores e marcos e aos progressos do
programa para alcançar os seus objetivos.
Estabelecimento de um sistema de TI para gravar e armazenar dados dos projetos
necessários para o acompanhamento, avaliação, gestão financeira, verificação e
auditorias.
Conceção e implementação do plano de avaliação do programa e acompanhamento
sobre as conclusões das avaliações independentes do programa.
Conceção e organização de eventos regulares de divulgação de informações e
capitalização dos resultados, convocatórias de projetos, eventos anuais do programa
e as ferramentas relevantes.
Conceção, promoção e implementação de um plano de coordenação destinado a
outros programas CTE, tendo em vista o desenvolvimento de trabalho conjunto que
abranja questões comuns e intercâmbio de experiências e conhecimento.
Conceção e implementação de uma estratégia de auditoria, estabelecer um grupo de
auditores e organizar reuniões do grupo de auditores, implementação de auditorias
de sistemas e de operações e acompanhamento das recomendações, submetendo à
CE um relatório de auditoria anual e participar em reuniões transnacionais e da CE
relacionadas com a auditorias.
Estabelecer e implementar um plano para acompanhamento de projetos e visitas in
situ.
Descrição do tipo e exemplos de ações a apoiar ao abrigo do Objetivo Específico 5.2
O Programa visa apoiar ações que suportem os candidatos a projetos e os beneficiários e
promova a visibilidade e a capitalização dos resultados dos projetos.
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As principais ações a implementar no âmbito deste objetivo específico incluem:
Conceção e desenvolvimento de documentos de orientação para os candidatos e
beneficiários com vista à preparação de propostas de projetos, implementação,
avaliação, controle, comunicação e capitalização das operações aprovadas.
Organização de eventos de informação e formação para reforçar a capacidade dos
candidatos para desenvolver propostas de projetos que contribuam para os OE do
programa e resultados esperados.
Organização de eventos de informação e formação para reforçar a capacidade dos
beneficiários para a execução correta dos projetos, tratando questões como a gestão
financeira e do projeto, elaboração de relatórios, acompanhamento, controlo,
auditoria, comunicação e capitalização.
Preparação de orientações e organização de eventos de informação e formação
relativos à assimilação dos resultados e realizações nas políticas, estratégias e planos
de investimento.
Preparação de orientações e organização de eventos de informação e formação para
controladores de gestão, com vista a fornecer as informações relevantes e precisas
sobre os procedimentos de controlo.
Conceção e implementação de uma base de dados sobre conhecimentos técnicos e
científicos contendo trabalhos técnicos e científicos produzidos pelos projetos,
devidamente catalogados e acessíveis on-line a todos os interessados.
Conceção e implementação de uma rede colaborativa de seminários temáticos
destinados à troca de experiências, boas práticas e conhecimentos entre projetos com
âmbito de ação semelhante.
Conceção implementação de um fórum web para projetos destinado a fomentar o
desenvolvimento de novas redes de cooperação e de novas ideias de projetos.
Conceção de orientações sobre regras de comunicação e publicidade e requisitos de
monitorização relacionados dirigidos aos beneficiários.
Conceção e implementação de um sistema de monitorização de TI permitindo um bom
acompanhamento de: i) progresso dos projetos e a avaliação do seu desempenho, ii)
as ações corretivas.
Conceção e implementação de uma base de conhecimento para projetos destinada a
dinamizar informações simplificadas para projetos e respostas relativas a questões
relevantes detetadas pelas entidades do programa, em todos os aspetos da
implementação do projeto.
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2.B.5.2 Indicadores de realização que devem contribuir para os resultados
Quadro 11: Indicadores de realização para o Eixo Prioritário 5 (Assistência Técnica)
ID

Indicador (nome do indicador)

Número de documentos, instrumentos e
5.1.1 serviços de gestão desenvolvidos e
implementados
5.1.2

Número de reuniões organizadas pelas
entidades do Programa

Número de participantes nas reuniões
5.1.3
organizadas pelas entidades do Programa

Unidade de
medida

Número

Número de participantes nos workshops e
5.2.2 eventos de formação organizados pelas
entidades do programa

Número

Duração média do atraso na apresentação
5.2.3 de relatórios e de pedidos de pagamento
dos projetos

Dias

Duração média de apresentação de
5.2.4 relatórios e de pedidos de pagamento dos
projetos

Dias

Número de auditorias a sistemas e
operações realizadas

5.3.1

Número de funcionários cujos salários são
co-financiados pela AT

Sistema de
monitorização
do Programa

Anual

-

Sistema de
monitorização
do Programa

Anual

-

Sistema de
monitorização
do Programa

Anual

Número

Número

5.2.6

-

-

Número de workshops e eventos de
5.2.1 formação organizados pelas entidades do
programa

Duração média de pedidos de reembolso
dos projetos

Anual

Número

Número de participantes nos seminários e
conferências de informação e de
5.1.5
capitalização organizadas por organismos
Programa

5.2.5

-

Sistema de
monitorização
do Programa

Número

Número

Número de estudos, inquéritos e ações de
avaliação implementadas

Fonte dos
dados

Número

Número de seminários e conferências de
5.1.4 informação e de capitalização organizadas
por organismos Programa

5.1.6

Valoralvo

Sistema de
monitorização
do Programa

Anual

-

Sistema de
monitorização
do Programa

Anual

-

Sistema de
monitorização
do Programa

Anual

-

Sistema de
monitorização
do Programa

Anual

-

Sistema de
monitorização
do Programa

Anual

-

Sistema de
monitorização
do Programa

Anual

-

Sistema de
monitorização
do Programa

Anual

-

Sistema de
monitorização
do Programa

Anual

-

Sistema de
monitorização
do Programa

Anual

Dias

Número

FTE
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Frequência do
relatório

2.B.6 Categorias de intervenção
Quadro 12 – Dimensão 1 – Domínio de intervenção para o Eixo Prioritário 5 (Assistência
Técnica)
Eixo Prioritário

Código

Eixo Prioritário 5

121 – Preparação, implementação, monitorização e inspeção

€ valor

6000565

122 – Avaliação e estudos

1200113

123 – Informação e comunicação

1200113

Quadro 13 : Dimensão 2 - Forma de financiamento do Eixo Prioritário 5 (Assistência
Técnica)
Eixo Prioritário

Código

Eixo Prioritário 5

001 – Subvenção não reembolsável

€ valor

8400791

Quadro 14: Dimensão 3 - Tipo de Território para o Eixo Prioritário 5 (Assistência Técnica)
Eixo Prioritário

Código

Eixo Prioritário 5

07 – Não aplicável
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€ valor

8400791

SECÇÃO 3. PLANO DE FINANCIAMENTO DO PROGRAMA DE COOPERAÇÃO

3.1 Montante da dotação financeira do FEDER
Quadro 15 – FEDER por ano
2014
FEDER

3.2.A

2015

2016

2017

17 085 055

14 480 980

26 311 857

2018
26 838 094

2019

2020

27 374 856

27 922 352

Total
140 013 194

Dotação financeira total do FEDER e cofinanciamento nacional

Quadro 16 – Plano de financiamento

EP

EP1
EP2
EP3
EP4

Fundo

Apoio da
União

Contrapartid
a nacional

(a)

(b) = (c) + (d)

Público
nacional

Privado
nacional

(c)

(d)

Taxa de
Total
cofinanciamento financia
(e) = (a) + (b) mento
(f) =
(a)/(e)

Total custos
elegíveis

47 117 240

15705 748

12 564 598

3 141 150

62 822 988

75%

FEDER

Total custos
elegíveis

29 744 404

9914802

7931 842

1 982 960

39 659 206

75%

FEDER

Total custos
elegíveis

15 267 039

5089014

4071211

1 017 803

20 356 053

75%

FEDER

Total custos
elegíveis

39 483 720

13161 241

10528993

2 632 248

52 644 961

75%

FEDER

Custos
elegíveis
públicos

8 400 791

1482493

1482493

0

9 883 284

85%

140 013
194

45353298

36 579 137

8 774 161

185 366 492

76%

FEDER

EP5

Total

Base de
cálculo do
apoio da UE

Repartição indicativa da
contrapartida nacional

FEDER

3.2.B

Repartição do plano financeiro por Eixo Prioritário e Objetivo Temático

Quadro 17 - Repartição do plano financeiro por Eixo Prioritário e Objetivo Temático
Objetivo Temático

Apoio da
União

OT1 b)

47 117 240

15 705 748

62 822 988

OT4 a)

15 530 264

5 176 755

20 707 019

OT6 g)

14 214 140

4 738 047

18 952 187

Eixo Prioritário 3

OT5 b)

15 267 039

5 089 014

20 356 053

Eixo Prioritário 4

OT6 d)c)

39 483 720

13 161 241

52 644 961

Eixo Prioritário 5

N.A

8 400 791

1 482 493

9 883 284

140 013 194

4 535 3298

185 366 492

Eixo Prioritário
Eixo Prioritário 1
Eixo Prioritário 2

TOTAL

Contrapartida
Nacional

Total financiamento
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Quadro 18 – Montante indicativo do apoio que se destina aos objetivos em matéria de
alterações climáticas
Eixo Prioritário

Montante indicativo do apoio que se Parcela da alocação
destina aos objetivos de alterações total para o programa
climáticas (EUR)
de cooperação (%)

Eixo Prioritário 1

0.00

0.00 %

Eixo Prioritário 2

19 871 794.20

14.19 %

Eixo Prioritário 3

8 724 022.2

6.23 %

Eixo Prioritário 4

7 332 689.80

5.24 %

Eixo Prioritário 5

0.00

0.00 %

35 928 506.20

25.66 %

TOTAL
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SECÇÃO 4. ABORDAGEM INTEGRADA DO DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL

4.1 Desenvolvimento local promovido pelas comunidades locais
Não aplicável
4.2 Ações integradas para o desenvolvimento urbano sustentável
Não aplicável
4.3 Investimento Territorial Integrado (ITI)
Não aplicável
4.4 Contribuição das ações previstas para as estratégias para as bacias marítimas
As regiões do Atlântico estão abrangidas pelo Plano de Ação para o Atlântico, que segue a
Estratégia Marítima no Espaço Atlântico.
A Estratégia Marítima para a região do Oceano Atlântico propõe “uma abordagem coerente
e equilibrada que respeita a Agenda UE 2020 e sua a iniciativa emblemática que tem como
finalidade promover a coesão territorial e que tem em conta a dimensão internacional”. Esta
estratégia servirá de referência no contexto das políticas e iniciativas europeias até 2020 e a
sua implementação estará ligada exclusivamente aos programas existentes (entre os quais a
área do Atlântico tem um papel vital), através dos quais deverão ser financiadas e executadas
as ações propostas, assegurando que a Estratégia per se não tenha qualquer efeito
complementar para o orçamento da UE.
O Plano de Ação refere explicitamente o Programa do Atlântico como forma de promover
projetos e ações conjuntos: “A Cooperação Territorial Europeia (por exemplo através do
Programa Espaço Atlântico), que será financiada através do FEDER, proporciona um
mecanismo para as regiões e cidades vizinhas de diferentes EM da UE possam trabalhar em
conjunto e aprender umas com as outras através de projetos que explorem opções de
cooperação relativamente a desafios comuns”. Neste contexto, a Autoridade de Gestão do
programa do Programa Espaço Atlântico, os cinco EM, bem como outros parceiros
importantes que participaram no processo de redação do programação de cooperação,
concordaram com a relevância e adequação à Estratégia Marítima Atlântica. Como resultado,
o Plano de Ação Atlântico foi considerado no âmbito da avaliação das necessidades e
desafios, definição dos objetivos específicos e elaboração dos tipos de ações a ser apoiadas.
O Plano de Ação Atlântico serviu ainda de guia para a seleção e priorização atribuída aos
setores e territórios específicos em que o Programa se irá concentrar.
Em primeiro lugar, pode observar-se uma coerência clara entre as necessidades e desafios
identificados na Estratégia Marítima Atlântica e o Programa de Cooperação. Por um lado, o
Plano de Ação Atlântico identifica cinco desafios prioritários que constituem o chapéu, ao
abrigo do qual foram definidos as ações e os alvos. Trata-se de desafios relativos ao
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crescimento, redução da pegada de carbono, utilização sustentável dos recursos naturais do
mar, reposta eficaz às ameaças e situações de emergência e implementação de uma
abordagem de gestão do "ecossistema" nas águas do Atlântico. Por outro lado, as
necessidades e desafios aos quais o atual Programa de Cooperação procura dar resposta
estão relacionados com a necessidade de acelerar o crescimento inteligente no Espaço
Atlântico, promover uma economia eficiente na utilização dos recursos, aumentar o nível de
preparação e fornecer melhores respostas aos riscos associados às alterações climáticas e às
atividades humanas, gerir o ambiente e recursos naturais do Espaço Atlânticos e ainda
explorar os ativos naturais e culturais por parte das comunidades locais.
Assim e no seguimento do referido anteriormente, o processo de redação do programa de
cooperação foi definido tendo em consideração as quatro prioridades dominantes e a série
de objetivos específicos estabelecidos pelo Plano de Ação para o Espaço Atlântico. A
descrição abaixo demonstra a contribuição dos objetivos específicos do programa de
cooperação Espaço Atlântico para o Plano de Ação Espaço Atlântico.
O Eixo Prioritário 1 do programa de cooperação Espaço Atlântico é perfeitamente coerente
e irá contribuir para o Eixo Prioritário 1 do Plano de Ação, já que ambos têm como objetivo
promover a inovação através do aumento das capacidades, encorajando o trabalho em rede
e a cooperação entre os atores institucionais, de investigação e os privados e a promoção da
transferência de conhecimento.
A contribuição do Programa Espaço Atlântico para o Eixo Prioritário 2 do Plano de Ação será
concretizada graças às operações financiadas ao abrigo do Eixo Prioritário 3.1, que prevê a
criação de instrumentos de gestão territorial e de prevenção de riscos no âmbito da
adaptação às alterações climáticas e à prevenção de riscos, do objetivo específico 4.1 que
valoriza a proteção da biodiversidade e serviços de ecossistemas e ao abrigo do Eixo
Prioritário 2 que visa contribuir para a promoção da eficiência dos recursos no Espaço
Atlântico.
As ações que visam a promoção de uma melhor acessibilidade e conectividade não foram
ainda priorizadas no âmbito do programa Espaço Atlântico, uma vez que a avaliação contínua
do Programa Operacional de Cooperação Transnacional Espaço Atlântico 2007-2013 revelou
uma procura insuficiente de projetos no âmbito da anterior Prioridade 3, relacionada com a
acessibilidade e transporte.
Por último, as operações ao abrigo do objetivo específico 4.2 irão valorizar os ativos naturais
e culturais do Atlântico, que passará por aumentar a atração da área permitindo à região
captar novos visitantes e criar novos empregos a nível local e desenvolver uma maior
atividade económica e, desta forma, contribuir para a Prioridade 4 do Plano de Ação, que
visa a criação de um modelo regional de desenvolvimento socialmente inclusivo e
sustentável.
A fim de assegurar a complementaridade e a contribuição do programa de cooperação
Espaço Atlântico para a Estratégia Marítima do Espaço Atlântico serão implementados uma
série de mecanismos:
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Os princípios orientadores para a seleção das operações prevê quando os projetos
aplicáveis devem mostrar a sua coerência e contribuição para a Estratégia Marítima
do Espaço Atlântico. Tanto os relatórios intermediários como finais dos projetos terão
uma secção específica onde, se for o caso, os projetos terão de explicar como as
atividades e resultados obtidos contribuem para o Plano de Ação da Estratégia
Marítima do Espaço Atlântico.
Da mesma forma, e construído com base nas contribuições reportadas pelos projetos,
o Relatório Anual de Implementação do Programa irá descrever a forma como o
Programa, como um todo, contribui para a Estratégia Marítima do Espaço Atlântico.
Será fornecida uma lista de projetos que contribuam para a estratégia com informação
relevante.
Os programas complementares que se sobrepõe em termos geográficos e temáticos
ao Espaço Atlântico, tais como os transnacionais North-West Europe, SUDOE, North
Sea, Northern Periphery e Artic e os programas transfronteiriços/nacionais/regionais
pertinentes, serão solicitados para assegurar o intercâmbio de experiências e de boas
práticas.
Serão estabelecidas relações estreitas entre o programa, a DG MARE, REGIO e outras
Direções-Gerais relevantes, representantes nacionais e as partes interessadas da
Estratégia Atlântica, pontos focais nacionais, para garantir um fluxo de informação de
qualidade, consultas mútuas e cooperação na organização do eventos.
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SECÇÃO 5. IMPLEMENTAÇÃO DE DISPOSIÇÕES PARA O PROGRAMA DE COOPERAÇÃO

5.1 Autoridades competentes e organismos
Quadro 21 – Autoridades do programa
Autoridade/organismo

Autoridade de Gestão

Nome da autoridade/organismo

Responsável autoridade
/organismo

Comissão de Coordenação e
Desenvolvimento Regional do Norte (CCDRN)

Fernando Freire de Sousa

Rua Rainha D. Estefânia, 251

Presidente da CCDR-N

4150-134 Porto, Portugal
ma@atlanticarea.eu
Agência para o Desenvolvimento e Coesão,
I.P.
Autoridade de
Certificação

(AD&C)

Duarte Rodrigues

Avenida 5 de Outubro, n.º 153

Vice-presidente do Conselho
Diretivo da AD&C

1050-053 Lisboa, Portugal
Presidente@adcoesao.pt
Inspeção-Geral de Finanças
Autoridade de
Auditoria

Rua Angelina Vidal, 41

José António Viegas Ribeiro

1199-005 Lisboa, Portugal

Subinspetor Geral

viegasribeiro@igf.min-financas.pt

O organismo que receberá os pagamentos efetuados pela Comissão é:
a Autoridade de Gestão
X a Autoridade de Certificação
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Quadro 22 - Organismo ou organismos que realizam as tarefas de controlo e auditoria
Autoridade/organismo

Nome da autoridade/organismo

Responsável
autoridade/organismo

Organismo ou organismos criados para realizar o trabalho de controlo
França

Préfecture de la région Pays de la Loire
Nicole Klein
david.rousseau@pays-de-laloire.pref.gouv.fr
Préfèt de la région Pays de
Secrétariat général pour les affaires
la Loire
régionales
6, quai Ceineray
BP 33515 44035 Nantes Cedex 1
France
Irlanda
Northern and Western Regional
David Minton
Assembly,
dminton@nwra.ie
Director of the NWRA
The Square, Ballaghaderreen
County Roscommon
Ireland
Portugal
Agência para o Desenvolvimento e
Luís Castilho
Coesão
presidente@adcoesao.pt
Vogal do Conselho Diretivo
Av. 5 de Outubro, n.º 153
da AD&C
1050-053 Lisboa - Portugal
Espanha
D.G. Fondos Comunitarios
María del Carmen
Secretaria de Estado de Presupuestos y
Hernández Martín
Gastos Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas
Vocal asesora
MCHernandez@sepg.minhap.es
Paseo de la Castellana 162
28071 Madrid - España
Reino Unido
Department for Communities and Local
Sam Lucas
Government
Sam.lucas@communities.gsi.gov.uk
Head of Territorial
2 Marsham Street
Cooperation
London
SW1P 4DF
United Kingdom
Organismo ou organismos criados para realizar o trabalho de auditoria
Autoridade de Auditoria Inspeção-Geral de Finanças
José António Viegas
e Grupo de Auditores
viegasribeiro@igf.min-financas.pt
Ribeiro
Rua Angelina Vidal, 41
1199-005 Lisboa,
Subinspetor Geral
Portugal

5.2. Procedimentos para a constituição do Secretariado Conjunto
Em conformidade com o artigo 23.º do Regulamento (UE) n.º 1299/2013, a Autoridade de
Gestão (AG), após consulta junto dos Estados-membros participantes no programa, deve
criar um SC transnacional com sede em Porto, Portugal. Este ficará sediado nas instalações
da AG cujo endereço está acima mencionado.
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O SC deve ter um tamanho e perfil adequado face às tarefas e responsabilidades previstas.
O Diretor tem um papel fundamental na motivação e coordenação do trabalho do SC na
implementação e apresentação de resultados e coordenação com os representantes dos EM,
especialmente Correspondentes Nacionais e os controladores de gestão. O Diretor partilha
com o representante da AG o papel chave de estabelecer uma relação estratégica com os
EM, pelo que terá o conhecimento adequado das políticas dos EM e irá estabelecer contactos
regulares ao nível relevante com as partes interessadas. O SC deve possuir conhecimentos
técnicos relevantes e conhecimentos sobre gestão e acompanhamento de programas/
projetos e conhecimento especializado adequado nas áreas temáticas relevantes. A AG deve
assegurar que o SC recebe a formação necessária para melhorar o conhecimento e reforçar
as capacidades existentes. O procedimento de recrutamento e composição do SC deve ser
aprovado pelos EM que participam no programa, na sequência de uma proposta da AG.
A possibilidade de nomear alguns membros do SC do Programa 2007-2013 está prevista pelos
EM, na sequência da avaliação dos perfis existentes e das necessidade futuras do programa.
Para os lugares restantes, será organizado um procedimento de contratação por concurso
público aberto.
5.3. Resumo das medidas de gestão e controlo
5.3.1. Implementação conjunta da estrutura e divisão de tarefas
A estrutura de gestão do programa é composta pelos seguintes órgãos:
Autoridade de Gestão (AG),
Secretariado Conjunto (SC),
Autoridade de Certificação (AC),
Autoridade de Auditoria (AA),
Grupo de Auditores (GoA),
Comité de Acompanhamento (CA),
Rede de Correspondentes Nacionais (CN)
As principais tarefas e funções dos órgãos do Programa são descritas a seguir:

Autoridade de Gestão
Os EM que participam no programa reconduziram a CCDR-N como AG; esta irá cumprir as
funções previstas no Artigo 125 do Regulamento (UE) n.º 1303/2013 e do Artigo 23.º do
Regulamento (UE) n.º 1299/2013. Na aplicação destas disposições regulamentares, a AG,
assistida pelo SC, é responsável pela boa e eficaz gestão e implementação do programa,
incluindo a garantia de promoção e visibilidade do programa nas regiões do Programa Espaço
Atlântico.
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O representante da AG tem um papel fundamental no programa, em particular no que
respeita à interação com a CCDR-N, o SC e os EM. Deve assumir um forte compromisso de
relacionamento com os EM, sendo necessário um bom conhecimento das políticas nacionais
dos EM e o estabelecimento de contactos regulares com os representantes dos EM e as
partes interessadas.
No que diz respeito à gestão do programa de cooperação, é da responsabilidade da AG
recolher, armazenar e tornar disponíveis as informações necessárias para o CA, os
beneficiários e os organismos intermédios para que este possam desempenhar as suas
tarefas. Em particular, a AG irá fornecer ao CA os dados relativos ao progresso do programa
de cooperação na concretização dos seus objetivos, os dados financeiros, os dados sobre os
indicadores e as metas. Com esta finalidade, a AG irá implementar um sistema para gravar e
armazenar dados em suporte informático relativos a cada operação, necessários para o
acompanhamento, avaliação, gestão financeira, verificação e auditoria, incluindo dados
sobre os participantes individuais nas operações. A AG também é responsável pela
elaboração e apresentação à Comissão dos relatórios anuais e finais de implementação.
Quanto à seleção das operações, a AG deve elaborar e submeter à aprovação do CA os
critérios e procedimentos de seleção. Além disso, deve verificar a boa aplicação dos critérios
e procedimentos de seleção aprovados, a fim de assegurar que as operações selecionadas se
enquadram no âmbito do programa de cooperação Espaço Atlântico, contribuem para o
resultado esperado do objetivo específico correspondente e atendem às exigências
administrativas e financeiras.
Finalmente, relativamente à gestão e controlo financeiro do programa de cooperação, a AG
deve certificar-se de que a despesa de cada beneficiário que participa numa operação foi
verificada por um controlador designado. A AG não irá proceder a verificações da gestão;
cada EM irá implementar o seu próprio sistema para beneficiários localizados no seu
território. Será também da responsabilidade da AG colocar em prática medidas eficazes e
proporcionais anti-fraude e a criação de procedimentos que garantam uma pista de auditoria
adequada. Além disso, quando as ações relativas aos contratos públicos são planeadas, as
autoridades nacionais terão de respeitar as regras da UE relativas aos contratos públicos,
nomeadamente, (i) as Diretivas 2004/18/CE e 2004/17/CE, (ii) as Diretivas 2014/23/UE de
2014/24/UE e 2014/25/UE que transpõem para a legislação nacional, (iii) as Diretivas
89/665/CEE e 92/13/CEE do Conselho e (iv) os princípios gerais da contratação pública
derivados do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia.
Secretariado Conjunto
O Secretariado Conjunto é implementado pela AG (ver 5.2).
Sob a supervisão da AG, o SC será responsável pela implementação do dia-a-dia do programa.
Deve assistir o comité de acompanhamento, a AG e, se for caso disso, as Autoridades de
Auditoria e de Certificação no exercício das suas respetivas funções.
As funções do SC devem incluir o encerramento do programa 2007-2013, em articulação com
a AG.
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Em particular, o SC deve prestar informações e assistência aos potenciais beneficiários, lançar
convocatórias de projetos periódicas, registar as candidaturas recebidas e conduzir o
procedimento de avaliação de candidaturas com vista às sessões do Comité de
Acompanhamento dedicadas à seleção de projetos, apoiar os beneficiários na execução das
operações, verificar relatórios de execução e pedidos de pagamento, acompanhar o
andamento das operações, os seus planos de comunicação e de capitalização, avaliar os
resultados dos projetos e ajudar no processo de encerramento das operações.
Autoridade de Certificação
A Agência de Desenvolvimento e Coesão, I.P. (ex IFDR) foi reconduzida como Autoridade de
Certificação pelos EM que participam no programa.
A Autoridade de Certificação irá desempenhar as funções previstas no Artigo 126 do
Regulamento (UE) n.º 1303/2013. Em particular, a AC será responsável por elaborar e
apresentar os pedidos de pagamento à Comissão e certifica que estes provêm de sistemas
contabilísticos fiáveis, se baseiam em documentos comprovativos verificáveis e foram
sujeitos a verificações por parte da AG.
Note-se que o programa não irá apresentar pedidos de pagamento em relação a qualquer
eixo prioritário antes da modificação do programa, para incluir os ajustes necessários para
os indicadores de resultados e de suas linhas de base e metas.
Será também responsável pela elaboração das contas anuais, certificação da integralidade,
exatidão e veracidade das contas, mantendo um registo informatizado das despesas
declaradas à Comissão e da contribuição pública correspondente paga aos beneficiários e
mantendo uma conta dos montantes recuperáveis e dos montantes retirados na sequência
da anulação da totalidade ou de parte da contribuição para uma operação.
Autoridade de Auditoria e Grupo de Auditores
Nos termos do Artigo 25 do Regulamento (UE) n.º 1299/2013, a Autoridade de Auditoria será
assistida por um Grupo de Auditores composto por um representante de cada EstadoMembro que participa no programa de cooperação e que realiza as funções previstas no
Artigo 127 do Regulamento (UE) n.º 1303/2013. O Grupo de Auditores será estabelecido no
prazo de três meses a contar da decisão de aprovação do programa de cooperação. Deverá
elaborar as suas próprias regras de procedimento e é presidido pela Autoridade de Auditoria
para o programa de cooperação.
A Autoridade de Auditoria assegura que as auditorias são realizadas sobre o bom
funcionamento do sistema de gestão e controlo do programa de cooperação, com base numa
amostra adequada de operações e nas despesas declaradas, tendo em conta as normas de
auditoria internacionalmente aceites.
A metodologia de auditoria, o método de amostragem para as auditorias das operações e a
planificação das auditorias, será estabelecida numa estratégia de auditoria a ser elaborada
pelo Espaço Atlântico no prazo de oito meses após a adoção do programa de cooperação e a
atualizar anualmente, a partir de 2016 até 2024 inclusive.
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Finalmente, o Espaço Atlântico será responsável pela elaboração de um parecer de auditoria,
em conformidade com o segundo parágrafo do artigo 59 (5) do Regulamento Financeiro, um
relatório de controlo que abrange as principais conclusões das auditorias realizadas.
Comité de Acompanhamento
Nos termos dos artigos 47, 48 e 49 do Regulamento (UE) n.º 1303/2013, os EM que
participam no programa, de acordo com a AG, devem implementar um Comité de
Acompanhamento (CA) no prazo de três meses a contar da data da notificação da Comissão
da decisão de aprovação do programa de cooperação.
O CA é o órgão de decisão-chave do programa, composto por representantes das autoridades
competentes dos EM e por representantes dos parceiros referidos no Artigo 5.º do
Regulamento (UE) n.º 1303/2013. O Regulamento Delegado 2640 de 07 de janeiro de 2014
deve adotar as normas de procedimento do CA e os membros participantes.
A Comissão participa nos trabalhos do Comité de Acompanhamento a título consultivo. A
lista de membros do comité de acompanhamento devem ser publicados. O CA deve elaborar
e aprovar o seu regulamento interno em conformidade com o quadro institucional, jurídico
e financeiro do respetivo Estado-Membro. As regras devem incluir uma descrição detalhada
da composição, funcionamento e tarefas, bem como os processos de tomada de decisão do
CA.
O Artigo 11 do Regulamento Delegado (UE) n.º 240/2014, de 7 de Janeiro de 2014 sobre o
código de conduta europeu sobre a parceria no âmbito dos Fundos Estruturais e de
Investimento, deve ser seguido em relação aos elementos relevantes a ter em conta na
elaboração as regras internas do CA.
Deve reunir-se pelo menos uma vez por ano. A Presidência do CA será estabelecida numa
base rotativa, enquanto que as decisões serão tomadas por consenso. Cada reunião do CA
deve ser precedida de uma reunião preparatória entre os Correspondentes Nacionais e a AG,
permitindo prestar todos os esclarecimentos e coordenação necessários sobre os assuntos
em questão, a fim de facilitar o processo de tomada de decisão. A principal responsabilidade
do CA é verificar a implementação efetiva do programa e os progressos realizados no sentido
de atingir os seus objetivos, incluindo a monitorização de dados financeiros, os indicadores
comuns e específicos dos programas e os objetivos intermédios definidos no quadro de
desempenho.
De acordo com o Artigo 110.º do Regulamento (UE) n.º 1303/2013, o CA deve também
analisar os progressos realizados na implementação do plano de avaliação e o seguimento
dos resultados das avaliações, a implementação da estratégia de comunicação e as ações
para promover a igualdade entre homens e mulheres, a igualdade de oportunidades e não
discriminação e desenvolvimento sustentável.
O CA deve examinar e aprovar a metodologia e os critérios utilizados para a seleção das
operações, os relatórios de execução anuais e finais, o plano de avaliação do programa de
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cooperação, a estratégia de comunicação para o programa de cooperação e qualquer
proposta da AG para qualquer alteração ao programa de cooperação.
Pode também fazer observações à AG relativas à execução e avaliação do programa,
incluindo ações relacionadas com a redução da carga administrativa sobre os beneficiários.
Rede de Correspondentes Nacionais
As autoridades competentes de Espanha, França, Irlanda, Portugal e Reino Unido nomeará
um Correspondente Nacional (CN) do programa em seus respetivos países.
Os Correspondentes Nacionais irão garantir uma ampla divulgação das informações do
programa. Irão também apoiar a promoção do programa e as atividades de comunicação.
Os Correspondentes Nacionais irão prestar à AG e ao SC, se necessário, as informações
específicas nacionais sobre os potenciais beneficiários e as informações relevantes sobre
quaisquer especificidades das disposições legislativas, regulamentares e políticas que devem
ser levadas em consideração para a execução do programa. Os CN podem também fornecer
um ponto de contacto para os potenciais candidatos.
Todos os anos devem ser promovidas reuniões entre a AG/SC e os correspondentes nacionais
para discutir questões do programa. As reuniões serão coordenadas pelo EM que detém a
Presidência do CA do Programa com o apoio da AG.
Os contactos entre a AG/SC e os Correspondentes Nacionais e o respetivo feedback devem ser
garantidos numa base regular.

5.3.2. Avaliação e seleção das operações
Geração de projetos
A AG, o SC e os correspondentes nacionais devem adotar as medidas apropriadas para a ampla
divulgação e promoção da estratégia do programa, fornecendo informações e o apoio para
mobilizar os atores-chave numa fase inicial, incluindo os que ainda estão pouco sensibilizados
para a cooperação territorial transnacional, através de campanhas de comunicação e eventos. As
ideias de projeto inovadoras serão identificadas e tornadas acessíveis que permitir a procura de
parceiros e a geração de novas parcerias.
Os projetos de cooperação transnacional serão selecionados através das convocatórias de
projetos. As autoridades do programa podem decidir diferentes modalidades de convocatórias,
que podem ser abertas, temáticas, ou especificamente dirigidas à capitalização de resultados, ou
outra abordagem considerada adequada tendo em conta o enquadramento e as necessidades do
programa num determinado momento.

De acordo com as caraterísticas específicas de cada convocatória de projetos, será preparado
um dossier de candidatura apropriado contendo todos os procedimentos, orientações,
manuais e modelos adequados para apoiar as parcerias. Este dossier será amplamente
divulgado e tornado público através da plataforma Web do Programa.
Procedimento de candidatura de projeto
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Sob a supervisão da AG, o SC é responsável por gerir a desmaterialização dos processos de
candidatura e ajudar os candidatos a projetos.
O SC deve elaborar e publicar o dossier de informações e candidatura, disponível para na
página web do programa. O dossier deve incluir as orientações necessárias para ajudar as
parcerias do projeto na preparação da sua candidatura, incluindo um modelo indicativo do
contrato entre os parceiros do projeto. O dossier deve também incluir um formulário de
candidatura, cuja utilização será obrigatória para todos os candidatos. As informações
detalhadas sobre as convocatórias de projetos, o conteúdo do dossier de informações e
candidatura, o processo de candidatura do projeto e as modalidades de sua implementação
estarão disponíveis para todos os candidatos no manual do programa.
Avaliação e seleção das candidaturas de projetos, resolução de reclamações
O procedimento detalhado da avaliação, incluindo o conjunto de condições de
admissibilidade e critérios de seleção, bem como as disposições específicas eventualmente
aplicáveis às propostas apresentadas no seguimento do lançamento de convocatórias
específicas ou de um âmbito estratégico, serão definidos pelo Comité de Acompanhamento
do Programa.
As candidaturas de projetos devem ser apresentadas pelo Chefe de Fila ao SC dentro do prazo
indicado na convocatória para apresentação de propostas de projetos.
O SC deve acusar a receção das candidaturas dos projetos e coordenar o processo que conduz
à apresentação dos relatórios de avaliação de projetos ao Comité de Acompanhamento. De
seguida, o SC irá efetuar a avaliação da elegibilidade, incluindo a conformidade com as
condições de admissibilidade, a compatibilidade com as leis nacionais, regulamentos e
políticas após consulta aos Correspondentes Nacionais. Os projetos elegíveis serão avaliados
pelo SC com base nos critérios de seleção técnicos predefinidos, com a assistência de
avaliadores independentes, quando necessário, se o Comité de Acompanhamento assim o
decidir. Os projetos propostos devem ser pontuados de acordo com o conjunto de critérios
de seleção e classificados numa base transnacional.
Com base nos relatórios de avaliação, o Comité de Acompanhamento deve considerar em
tempo útil as candidaturas recebidas pelo SC e tomar uma decisão sobre a seleção dos
projetos a financiar.
Os candidatos de projetos serão informados por escrito sobre as razões pelas quais a
candidatura não foi elegível ou aprovada. As reclamações relacionadas com o processo de
seleção serão examinadas de acordo com as especificações da convocatória de projetos e o
processo de reclamações deve ser definido pelo CA, sem prejuízo do direito dos candidatos
excluídos a uma revisão administrativa e judicial em conformidade com o Artigo 74 (3) do
regulamento da disposições comuns.
As reclamações referentes a decisões do CA, AG ou do SC ou a controles de gestão e
supervisões realizadas a nível nacional relativos à implementação do projeto, devem ser
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tratados de acordo com as regras a estabelecer pelo CA no âmbito do procedimento de
reclamações.
5.3.3. Assinatura do documento que estabelece as condições de apoio às operações
A AG deve preparar e emitir um contrato de subvenção para confirmar a decisão do Comité
de Acompanhamento; este estabelece as condições de financiamento, bem como as
responsabilidades financeiras e legais dos beneficiários do projeto. O contrato de subvenção
irá também claramente estabelecer que o Chefe de Fila e os parceiros do projeto irão
produzir e disponibilizar todos os documentos a qualquer organismo autorizado da UE,
Estado-Membro, Autoridade de Auditoria, Autoridade de Certificação, AG ou ao secretariado
conjunto, para efeitos de controlo e de auditoria, em conformidade com o Artigo 140 do
Regulamento (UE) n.º 1303/2013. O contrato também fará referência aos sistemas de
controlo implementados pelo Programa Espaço Atlântico. As disposições relativas ao direito
de recurso administrativo e judicial em conformidade com o Artigo 74 (3) CPR serão incluídas
no contrato de subvenção.
5.3.4. Modalidades de verificação de gestão e controles de qualidade relacionados
Em conformidade com o Artigo 23 (4) do Regulamento (UE) n.º 1299/2013, cada EstadoMembro ou, caso tenha aceite o convite para participar no programa de cooperação, cada
país ou território designará o organismo ou a pessoa responsável pela execução das
verificações de acordo com o ponto (a) do Artigo 125 (4) do Regulamento (UE) n.º 1303/2013,
em relação aos beneficiários no seu território (o 'controlador(es)'). Tais verificações, bem
como controles de qualidade, são realizadas de acordo com os sistemas nacionais de
controlo.
O sistema nacional de controlo adotado em cada EM será integralmente descrito utilizando
um modelo fornecido pela AG e incluído na descrição do Sistema de Gestão e Controle do
programa, de acordo com o Artigo 72 do Regulamento (CE) n.º 1303/2013. Ao avaliar o
documento que contém a descrição do sistema de gestão e controlo, a Autoridade de
Auditoria está habilitada a solicitar informações complementares aos EM. Em caso de
mudanças no órgão responsável ou no sistema de controle, o EM deve informar a AG de
imediato.
O sistema nacional de controlo adotado em cada EM será integralmente descrito utilizando
um modelo fornecido pela AG e incluído na descrição do Sistema de Gestão e Controle do
programa, de acordo com o Artigo 72 do Regulamento (CE) n.º 1303/2013. Ao avaliar o
documento que contém a descrição do sistema de gestão e controlo, a Autoridade de
Auditoria está habilitada a solicitar informações complementares aos EM. Em caso de
mudanças no órgão responsável ou no sistema de controle, o EM deve informar a AG de
imediato.
A fim de assegurar um nível adequado de harmonização e simplificação, modelos padrão
(declarações de controle, lista de documentos controlados, listas de verificações e relatórios
de controlo), procedimentos técnicos para aceder e utilizar as ferramentas do Programa e os
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requisitos mínimos de controlo, devem ser propostos pela AG para aprovação pelo Comité
de Acompanhamento e incluídos no Sistema de Gestão e Controlo do Programa.
A AG com o apoio do SC, em conformidade com as regras e procedimentos para verificações
sob sua responsabilidade, as quais devem ser incluídas no Sistema de Gestão e Controlo do
Programa, deve obrigatoriamente verificar que a despesa de cada beneficiário que participa
numa operação é verificada por um controlador designado e em conformidade com o
sistema de controlo nacional correspondente. Além disso, a AG será responsável por
estabelecer medidas e procedimentos anti-fraude eficazes e proporcionais para garantir uma
pista de auditoria adequada.
O resultado de qualquer verificação do bom funcionamento do sistema de gestão realizado
pelo EM deve ser comunicado à AG utilizando o formulário necessário. A AG apoiada pelo
Secretariado Conjunto irá também informar o EM e os beneficiários em causa sobre os
resultados e acompanhamento de eventuais controlos, efetuados sob a responsabilidade da
AG, Autoridade de Certificação, Autoridade de Auditoria, CE ou do Tribunal de Contas
Europeu.
5.3.5. Organização das auditorias
Em conformidade com o Artigo 25 (2) do Regulamento (UE) n.º 1299/2013 a Autoridade de
Auditoria será assistida por um grupo de auditores composto por um representante de cada
EM do programa, para cumprimento dos deveres previstos no Artigo 127 do Regulamento
(UE) n.º 1303/2013. Cada representante do EM no grupo de auditores será responsável pelas
auditorias realizadas no seu território.
A Autoridade de Auditoria (AA), em acordo com o grupo de auditores, pode decidir contratar
uma empresa de auditoria externa para realizar auditorias sobre o funcionamento adequado
dos sistemas de gestão e sobre uma amostra adequada em conformidade com o Artigo 127
do Regulamento (UE) n.º 1303/2013.
De acordo com o mesmo artigo, parágrafo 5, a AA deve elaborar: (a) um parecer de auditoria,
em conformidade com o segundo parágrafo do artigo 59 (5) do Regulamento Financeiro; (b)
um relatório de controlo apresentando as principais conclusões das auditorias realizadas em
conformidade com o n.º 1, incluindo descobertas relacionadas com deficiências detetadas
nos sistemas de gestão e controlo e as ações corretivas propostas e implementadas.
A troca de informações e documentação sobre a organização de auditorias será assegurada
através da Plataforma Web Colaborativa de Comunicação do programa. A AG apoiada pelo
SC deve fornecer as informações necessárias para apoiar a definição de amostras de
auditoria, aceder a informações certificadas armazenada no sistema de informação da
AG/SC, prestar esclarecimento sobre situações pouco claras auditadas detetadas nas
operações. A AG apoiada pelo SC deve assegurar também a coordenação e controle das
ações dirigidas à implementação das recomendações resultantes dos processos de auditoria.
A qualidade e a abrangência do trabalho de auditoria será assegurada pela Autoridade de
Auditoria juntamente com o grupo de auditores, com o apoio administrativo do SC. O comité
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de acompanhamento será informado regularmente dos resultados dos trabalhos de
auditoria e do acompanhamento necessário. A coordenação entre os membros do grupo de
auditores em relação ao acima exposto, será formalizado no regulamento interno do grupo
de auditores, na estratégia de auditoria e na descrição do sistema de gestão e controle.
5.4. Repartição de responsabilidades entre os Estados-Membros participantes em
caso de correções financeiras impostas pela Autoridade de Gestão ou pela
Comissão
Em conformidade com o Artigo 27 (2), do Regulamento (UE) n.º 1299/2013, a AG deve
assegurar que qualquer montante pago como resultado de uma irregularidade seja
recuperado junto de um chefe de fila ou beneficiário. Os beneficiários devem repor junto do
chefe de fila os montantes pagos indevidamente. Em caso de impossibilidade justificada do
chefe de fila em recuperar de um beneficiário quaisquer montantes pagos indevidamente, a
AG pode assumir a responsabilidade pela recuperação de tais montantes junto do
beneficiário em causa.
Se o chefe de fila não conseguir assegurar o reembolso de outros beneficiários ou se a AG
não conseguir assegurar o reembolso junto do chefe de fila ou diretamente do beneficiário
em causa, o Estado-Membro ou país terceiro em cujo território o beneficiário em causa se
situa, deverá reembolsar a AG sobre os montantes indevidamente pagos a esse beneficiário,
nos termos do Artigo 27 (3) do Regulamento (UE) n.º 1299/2013.
Em conformidade com o ponto (a) (vi) do Artigo 8 (4) do Regulamento (UE) n.º 1299/2013,
os EM e os países terceiros (PT) vão suportar a responsabilidade em relação ao uso do
financiamento FEDER do programada seguinte forma:
Para despesas relativas aos projetos, atribuídas aos parceiros situados no seu
território, a responsabilidade será individualmente de cada EM/PT;
Em caso de irregularidade sistémica ou correção financeira, o EM/PT irá suportar as
consequências financeiras na proporção da irregularidade relevante detetada no
respetivo território do EM. Sempre que a irregularidade sistémica ou correção
financeira não possa ser relacionada com um território específico de um EM, o EM é
responsável em proporção à contribuição FEDER paga aos respetivos parceiros de
projeto nacionais em causa;
Para a despesa da assistência técnica:
o O EM assumirá a responsabilidade conjunta para decisão do comité de
acompanhamento, na proporção da respetiva quota do orçamento de assistência
técnica. Se a assistência técnica é usada diretamente pelo EM, este assume a
responsabilidade total por esta despesa.
o Sendo responsável pela implementação do dia-a-dia da assistência técnica, a AG
assume a responsabilidade total pelas consequências por qualquer decisão
tomada em nome.
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Se a AG/SC, ou qualquer EM, tiver conhecimento de irregularidades, deve informar de
imediato o EM responsável ou a AG/SC. Este último vai assegurar a transmissão desta
informação à Autoridade de Certificação, Autoridade de Auditoria e Grupo de Contas, se for
o caso.
Em conformidade com o Artigo 122.º do Regulamento (UE) n.º 1303/2013, cada EstadoMembro é responsável pela comunicação de irregularidades cometidas pelos beneficiários
localizados nos seus território, à CE e à AG. Cada EM deverá manter a CE e a AG informados
de qualquer evolução dos procedimentos administrativos e jurídicos aplicáveis. A AG vai
garantir a transmissão da informação à Autoridade de Auditoria e Autoridade de Certificação.
Se um Estado-Membro não cumpre com as suas obrigações decorrentes destas disposições,
a AG tem o direito de suspender os pagamentos a todos os parceiros de projetos localizados
no território deste Estado-Membro.
5.5. Uso do Euro (se aplicável)
Em conformidade com o Artigo 28.º b) do Regulamento (UE) n.º 1299/2013, e por derrogação
do Artigo 133.º do Regulamento (UE) n.º 1303/2013, as despesas efetuadas numa moeda
que não seja o euro, serão convertidas em euros pelos beneficiários, no mês em que as
despesas foram apresentados para verificação à Autoridade de Gestão ou o controlador, em
conformidade com o Artigo 23 do Regulamento.
A conversão deve ser verificada pelo controlador do Estado-Membro ou país terceiro em que
o beneficiário está localizado.
5.6. Envolvimento dos parceiros
5.6.1 Papel dos parceiros na preparação do programa de cooperação
Em conformidade com a abordagem de governação a vários níveis, o envolvimento de
parceiros tem sido uma componente central durante o desenvolvimento deste programa de
cooperação. Além disso, em linha com o Regulamento (UE) n.º 240/2014, de 7 de Janeiro de
2014 sobre o código de conduta europeu da parceria no âmbito dos Fundos Estruturais e de
Investimento Europeus, a participação de parceiros tanto nas fases de preparação como de
implementação do programa foi tomada em consideração.
Portanto, a ênfase foi colocada em garantir a participação tanto a nível nacional como
regional no processo de elaboração. A participação de organizações especializadas
relevantes, organizações transnacionais e grupos de reflexão foi também importante para
assegurar a plena coerência entre a estratégia do programa da cooperação e as necessidade
e desafios prementes e comuns da área de cooperação. Esta abordagem multi-governança
tem sido também fundamental para garantir uma coordenação eficaz entre o programa de
cooperação e outras estratégias e iniciativas pertinentes, que estão a acontecer no Espaço
Atlântico nas áreas alvo de intervenção.
Finalmente, o processo aberto de consulta pública envolvendo 87 participantes foi também
um processo chave para a elaboração do programa de cooperação e contribuiu para valorizar
o programa entre os Estados-Membros e regiões participantes, grupos-alvo e potenciais
beneficiários.
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No que respeita ao processo de preparação do atual programa, em Julho de 2012 os cinco
EM do Espaço Atlântico decidiram confiar ao "Grupo de Trabalho 2014-2020" (GT 2014-2020)
a tarefa de elaborar este programa de cooperação.
Em conformidade com o mandato que lhe foi conferido, o GT 2014-2020 tinha a autoridade
e responsabilidade final das decisões a adotar em relação ao programa, incluindo a avaliação
ex-ante.
O GT é composto por representantes das autoridades nacionais dos cinco Estados-Membros
participantes, a AG, o SC, representantes da CCDR-N (Portugal) e da CE. A assistência técnica
externa contratada para auxiliar na elaboração do programa de cooperação e os avaliadores
ex-ante participaram no processo de preparação do programa de cooperação. O GT 20142014 reuniu-se em 13 ocasiões antes da apresentação formal do programa de cooperação à
CE.
No processo de elaboração do programa de cooperação, uma combinação de fontes e
documentos foram analisados e uma série de organizações e parceiros foram consultados
com o objetivo de identificar as principais variáveis e fatores internos e externos, que
caraterizam o desenho da estratégia do programa.
Primeiro, uma análise socio-económica e SWOT foi realizado a fim de identificar as
tendências e características atuais e mais relevantes do Espaço Atlântico. Esta análise foi
complementada por um estudo mais amplo das necessidades preliminares e posições
apresentadas pelos EM do Espaço Atlântico, pelas principais partes interessadas no
programa e pela CE. Da mesma forma, essa análise foi enquadrada no âmbito do Quadro
Estratégico Comum, incluindo a estratégia atlântica e o seu plano de ação relacionado. As
principais conclusões e recomendações decorrentes da Avaliação Contínua do Programa de
Cooperação Transnacional Espaço Atlântico 2007-2013 também serviu como um guia para a
elaboração do programa de cooperação 2014-2020.
Em paralelo, foi realizado um processo de consulta junto das partes interessadas e
beneficiários do programa Atlântico 2007-2013. O inquérito, lançado pelas autoridades do
programa em 2012 e encerrado em 15 de fevereiro de 2013, registou 62 respostas de
intervenientes públicos e privados do programa, dos quais 42 eram parceiros em projetos do
Espaço Atlântico.
Além disso, foi realizada uma consulta especializada em duas fases a uma série de atores e
organizações considerados chave para o programa, sobre vários temas relacionados com a
relevância das lições aprendidas no programa de cooperação Espaço Atlântico 2007-2013, as
principais necessidades e desafios, a lógica de intervenção do programa, bem como as
potenciais ações ou projetos a serem apoiados pelo novo programa do Espaço Atlântico.
As seguintes organizações, entre outras, foram consultadas com o objetivo de preparar a
estratégia do programa de cooperação Espaço Atlântico:
Organizações Espaço Atlântico:
Comissão Arco Atlântico da CRPM
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INTERACT
Eixo Atlântico do Noroeste Peninsular
Rede Transnacional Atlântica dos Comités Económico e Social (RTA)

Organizações nacionais:
Commissariat général à l'égalité des territoires (ex Délégation interministérielle à
l’aménagement du territoire et à l’attractivité régionale -DATAR), França
Irish Marine Institute, Irlanda
Fundação para a Ciência e Tecnologia, Portugal
DG Assuntos Marítimos, Portugal
Turespaña, Espanha
Ministério da Agricultura, Espanha
Governos e organizações regionais:
Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale do Tejo
(CCDR LVT), Portugal
Conselho Económico e Social, País Basco, Espanha
Eixo Atlántico, Galiza, Espanha
Welsh Government - Departamentos de Recursos Naturais, Energia, Inovação e
Assuntos Marítimos, Reino Unido
Scottish Government - Departamento de Assuntos Marítimos, Reino Unido
North Ireland Government, Reino Unido
Irlanda do Norte, Reino Unido
Regiões de Aquitaine, Poitou Charentes, Pays-de-la-Loire, Bretagne, Basse
Normandie, Haute Normandie
Além disso, foram recolhidos contributos adicionais para o novo programa, de modo mais
informal, em eventos anuais ou regionais do Espaço Atlântico organizados pelos EM.
Com base no acima referido, foram selecionados as PI e os OT, lançando as bases para a
definição da estratégia do programa de cooperação, incluindo os eixos prioritários e os OE,
os tipos de ações e indicadores.
O Grupo de Trabalho 2014-2020 também discutiu as futuras estruturas do programa,
procedimentos e instrumentos de implementação. As lições aprendidas e as recomendações
de avaliações realizadas para o Programa 2007-2013 foram consideradas, a fim de melhorar
a gestão e os procedimentos do programa.
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Finalmente, o projeto de programa de cooperação passou por um processo de consulta
pública de 30 de Maio 2014 a 4 Julho de 2014, em paralelo com a consulta sobre o relatório
ambiental. Como resultado, 87 atores participaram e 87 contribuições foram recebidas. Os
contributos deste processo de consulta foram avaliados, discutidos no âmbito do Grupo de
Trabalho e eventualmente integrados no programa final do Espaço Atlântico 2014-2020.
5.6.2. Papel dos parceiros na implementação do programa de cooperação
(incluindo o seu envolvimento no CA)
Tendo em conta as recomendações do código de conduta europeu sobre a parceria no
âmbito dos Fundos Estruturais e de Investimento Europeus, os parceiros relevantes poderão
ser representados de modo adequado no CA, diretamente ou através de organizações
"chapéu".
O valor da participação de partes interessadas na implementação do Programa é
reconhecido, visto que valoriza a propriedade do programa entre os parceiros, permite uma
utilização mais ampla de conhecimentos e competências existentes, aumenta a
transparência nos processos de tomada de decisão, permite o progresso na coordenação
com outros programas e estratégias, nomeadamente a Estratégia para o Oceano Atlântico e
concede aos atores regionais a possibilidade de transmitir os seus pontos de vista e
necessidades ao CA numa base regular.
Para este propósito, os agentes económicos e sociais, a sociedade civil, universidades e
centros de pesquisa podem estar envolvidos nos procedimentos de tomada de decisão do
programa, conforme apropriado. Além disso, e tendo especificamente em conta o foco do
programa no crescimento e no emprego e a abordagem inovadora transmitida, em
particular, mas não exclusivamente, através dos OE 1.1, 1.2 e 2.2., a comunidade empresarial
pode também desempenhar um papel no CA.
Além disso, os beneficiários que apresentem as melhores práticas ou projetos-modelo
podem ser convidados a participar em sessões do CA, para demonstrar os seus resultados às
partes interessadas do programa e aos organismos oficiais.
Tendo em conta o contexto da estratégia marítima para a região do Oceano Atlântico e o seu
plano de ação, é necessário envolver também os atores com uma visão do Espaço Atlântico
e informar o Comité sobre os desenvolvimentos em curso e as necessidades das regiões nos
cinco EM.
Em linha com esta abordagem, o Comité irá procurar envolver as instituições competentes,
organizações, peritos e partes interessadas nos momentos adequados, para contribuir para
uma melhor implementação do programa, fornecendo ao Comité as informações e pontos
de vista relevantes para atingir as metas e objetivos do programa. Outras organizações
transnacionais que têm uma relevância estratégica para o programa, bem como organizações
das áreas do meio ambiente, igualdade de género e igualdade de oportunidades, a Estratégia
Fórum Atlântico e outras, podem também ser convidados a participar como observadores no
CA. O envolvimento no CA pode ter um caráter permanente ou temporário, em função das
necessidades do programa.
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SECÇÃO 6. COORDENAÇÃO

A coordenação é concebida como um conjunto de mecanismos para garantir uma articulação
eficaz entre os Fundos, o FEADER, o FEAMP e outros instrumentos de financiamento da União
e a nível nacional, incluindo a coordenação e possível combinação com o CEF, ENI, FED, IPA
e o BEI, tendo em conta as disposições do Quadro Estratégico Comum tal como estabelecido
no QEC, nos termos do disposto no Anexo I do regulamento das disposições comuns. No caso
em que os EM e países terceiros participem em programas de cooperação que envolvem a
utilização de dotações FEDER para as regiões ultraperiféricas e os recursos do FED, devem
existir os mecanismos de coordenação adequados para facilitar a coordenação eficaz do uso
destes meios.
Os programas de CTE têm um grande potencial para o desenvolvimento territorial,
permitindo enfrentar os desafios e necessidades comuns para além das fronteiras
administrativas. Portanto, a coordenação e complementaridade com outros fundos da UE é
a chave para explorar sinergias, capitalizar e aumentar os resultados, contribuindo assim para
maximizar o impacto dos fundos. Por esta razão, as ligações relevantes com a UE e com
Instrumentos Nacionais de Financiamento foram considerados no processo de elaboração
do programa de cooperação. Além disso, serão implementados durante todo o período de
programação mecanismos para assegurar uma coordenação eficaz com tais programas.
6.1. Coordenação com outros fundos EIE e outros instrumentos da União
A lista apresentada nesta seção, embora não seja exaustiva, demonstra a elevada
correspondência entre a estratégia do Programa Espaço Atlântico e os seguintes fundos e
instrumentos da UE:
Programas de cooperação transnacional e transfronteiriça visam enfrentar os
desafios comuns identificados nas regiões fronteiriças e transnacionais. As regiões
do Espaço Atlântico sobrepõem-se com outras áreas de programas transfronteiriços
e transnacionais, nomeadamente: Espanha-Portugal, Madeira-Açores-Canárias,
South-West Europe, França-Espanha-Andorra, Noroeste da Europa, Irlanda-País de
Gales, Irlanda do Norte, a Border Region da Irlanda e a Western Scotland, Northern
Periphery e França (Canal) - Inglaterra e o Programa 2 Seas. Em linha com o Programa
Espaço Atlântico, na maioria destes programas, temas como a inovação, economia
de baixo carbono, a promoção da biodiversidade e do património cultural e natural,
desempenham um papel crucial. O Programa Espaço Atlântico vai incentivar a
cooperação entre esses programas, a fim de procurar e explorar sinergias e estimular
o intercâmbio e a transferência de experiências e melhores práticas sobre temas
específicos.
Programas interregionais cujo objetivo é construir redes para desenvolver boas
práticas e facilitar o intercâmbio e a transferência de experiências bem-sucedidas
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entre regiões. Inclui os seguintes programas com os quais o Programa Espaço
Atlântico apresenta um certo nível de correspondência:
o

INTERACT III, que contribui diretamente para a coordenação entre fundos e apoia
os programas de CTE na implementação das suas atividades, providencia
orientação e contributos específicos para o Programa Espaço Atlântico nas áreas
de gestão e controlo, capitalização de resultados e coordenação com outros
fundos.

o

ESPON tem por objetivo apoiar o desenvolvimento de políticas, capacidade
institucional, formulação de políticas eficazes e administração pública eficiente,
fornecendo evidências territoriais europeias confiáveis, comparáveis e
sistemáticas. Neste contexto, o Programa de Cooperação Espaço Atlântico pode
beneficiar do programa ESPON, fazendo uso destes dados e informação
territoriais para avaliar o desenvolvimento e resultados de projetos.

Fundo Europeu dos Assuntos Marítimos e da Pesca (FEAMP), tendo em conta a
importância das áreas Atlânticas marítimas e costeiras, irá complementar o
programa de cooperação Espaço Atlântico, especialmente em relação às atividades
da agenda Crescimento Azul. Tanto o FEAMP como o Espaço Atlântico, através da
sua Prioridade 3, irão promover, entre outras atividades, a cooperação entre os EM
para melhorar a recolha de dados e reforçar o controlo, principalmente nas
prioridades definidas na Política Marítima Integrada (PMI), tais como o
conhecimento marítimo, o ordenamento do território marítimo, a gestão integrada
da zona costeira, a vigilância marítima integrada e a adaptação aos efeitos adversos
das alterações climáticas nas zonas costeiras. Além disso, o FEAMP irá proteger o
ambiente marinho e a biodiversidade, enquanto o Programa Espaço Atlântico
contribuirá para melhorar a sua biodiversidade e ativos naturais e culturais, em
particular, os que têm dimensão marítima.
Diretiva-Quadro Estratégia Marinha (DQEM), que visa alcançar um Bom Estado
Ambiental (BES) das águas marinhas da UE até 2020 e proteger os recursos dos quais
dependem as atividades económicas e sociais associadas ao mar, encontra a sua
correspondência num número de OE do programa, nomeadamente os OE 4.1 e 4.2
da Prioridade 4: Valorizar a biodiversidade e os ativos naturais e culturais.
Diretiva sobre o Ordenamento do Espaço Marítimo (OEM) é também uma
importante legislação para o Espaço Atlântico, particularmente relevante no âmbito
da cooperação transnacional para o espaço marítimo - para equipamentos de
energias renováveis, aquacultura e outras áreas de crescimento – e destacou a
necessidade de uma gestão eficiente a fim de evitar potenciais conflitos e criar
sinergias entre as diferentes atividades. A este respeito, o OE 2.1, OE 4.1 e em
particular o OE 3.1 podem ser identificados como peças-chave do Programa de
Cooperação, que irão contribuir para a concretização dos objetivos da Diretiva.
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Horizonte 2020 é o Programa-Quadro da UE para a Investigação e Inovação, para
promover a ciência europeia a nível mundial, remover obstáculos à inovação e
facilitar o trabalho conjunto dos setores público e privado no domínio da inovação.
O Horizonte 2020 irá apoiar a investigação e inovação para enfrentar desafios para
uma sociedade melhor no domínio da energia, eficiência dos recursos ou apoio às
PME, entre outros. Assim, a coerência com o programa Horizonte 2020 verifica-se na
maioria dos OE do Programa Espaço Atlântico (OE1.1, OE1.2, OE2.1, OE2.2, OE3.1 e
OE4.1) que irão procurar contribuir para estimular a inovação aplicada e valorizar a
utilização de novas tecnologias.
Programa LIFE+ abrange uma série de áreas que são relevantes para as atividades do
Programa Espaço Atlântico no âmbito dos Eixos Prioritários 2 e 4. Em primeiro lugar,
o sub-programa LIFE+ para a ação climática que incide na redução dos gases com
efeito de estufa, aumento da resiliência às alterações climáticas e aumento da
sensibilização, comunicação, cooperação e divulgação em ações de mitigação e
adaptação climática, irá complementar o Programa Espaço Atlântico na sua tentativa
de promover as energias renováveis e a eficiência energética (OE 2.1 e 2.2). Em
segundo lugar, o sub-programa para o ambiente apoiará, tal como o Eixo Prioritário
4 do Espaço Atlântico, a implementação da política ambiental, o desenvolvimento
das melhores práticas para os desafios da biodiversidade, com foco na Natura 2000
e a promoção da partilha de conhecimentos, difusão de boas práticas e um melhor
cumprimento, além de campanhas de sensibilização.
COSME, o Programa da União Europeia para a Competitividade das Empresas e PME,
aborda os desafios da investigação e inovação enfrentados pelas empresas da União,
apresenta ligações relevantes com Eixo Prioritário 1 que visa estimular a inovação e
a competitividade no Espaço Atlântico.
Programa da União Europeia para o Emprego e a Inovação Social (EaSI) apoia o autoemprego, o empreendedorismo, a criação de empresas sociais no âmbito do seu eixo
de microfinanciamento e empreendedorismo social. O Programa Espaço Atlântico irá
complementar o Programa EaSI, apoiando ações destinadas a promover a inovação
e empresas sociais no âmbito dos OE1.1, OE1.2 e OE2.2.
Europa Criativa, o programa Europeu para a diversidade cultural e linguística, irá
complementar outros programas da UE, tais como o Programa Espaço Atlântico (OE
4.2) no apoio ao restauro do património e infra-estruturas e serviços culturais.
Além disso, no que diz respeito ao Fundo Europeu Agrícola de Desenvolvimento Rural
(FEADER), URBACT III e Fundo Social Europeu (FSE), o Programa Espaço Atlântico não está
relacionado nem apoia diretamente atividades para a agricultura, desenvolvimento urbano
ou emprego. No entanto, os objetivos do desenvolvimento urbano sustentável e da
proteção do ambiente e, naturalmente, da melhoria do capital humano na Europa
(prioridades transversais do URBACT III, FEADER e FSE, respetivamente) constituem
questões relevantes para os projetos do Atlântico.
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O Fundo de Coesão tem por objetivo reduzir as disparidades económicas e sociais e
promover o desenvolvimento sustentável nos EM em cujo Rendimento Nacional Bruto (RNB)
per capita é inferior a 90% da média da UE. Tendo em conta que o Fundo de Coesão só diz
respeito a Portugal, é esperado que os mecanismos de coordenação estejam relacionados
apenas com iniciativas pertinentes a realizar neste país.
Finalmente, e considerando o foco temático selecionado para o Espaço Atlântico, as áreas de
sobreposição entre os projetos co-financiados por este programa e pelas iniciativas
europeias: como o Erasmus para Todos, Asilo e Fundo de Migração e Mecanismo Conectar
Europa, serão limitadas.
A informação acima demonstra que as sobreposições e complementaridades com outros
fundos foram já consideradas durante o processo de elaboração do programa de cooperação.
Além disso, uma série de mecanismos para promover e assegurar uma coordenação eficaz
entre o Programa Espaço Atlântico e as iniciativas relevantes da UE, serão realizadas no
âmbito do programa:
Ligações temáticas e sinergias com outros programas relevantes, instrumentos e
políticas serão revistos e avaliados regularmente ao longo do programa
Os correspondentes nacionais devem contribuir para a disseminação de informações
sobre convocatórias de projetos, para assegurar a complementaridade com
iniciativas levadas a cabo por organizações nas suas regiões e EM
O programa também vai procurar uma cooperação ativa com outros programas da
UE. Em particular, ações como a organização conjunta de eventos de divulgação e
capitalização, criando redes de cooperação ou plataformas para estabelecer o
intercâmbio de informações serão incentivadas
A AG, assistida pelo SC, tornará disponível e comunicará amplamente os resultados
específicos dos projetos, com o objetivo de capitalizar e aumentar os resultados no
Espaço Atlântico
Os beneficiários serão convidados a identificar e explorar outras ligações relevantes
com programas da UE, tanto na fase de candidatura como ao longo da
implementação do projeto. Intercâmbios de projetos entre beneficiários dos
diferentes programas serão promovidos
A fim de promover a coordenação, bem como evitar sobreposições e duplo
financiamento de atividades, os potenciais beneficiários terão de incluir nos seus
formulários de candidatura informações sobre a sua participação em outros projetos,
bem como descrever a forma como a coordenação e articulação com outros
programas. Será estabelecido um critério de seleção específico para este aspeto
Em relação à sobreposição de programas transnacionais, tais como o South-West e
North-Wet Europe, as trocas serão organizadas em primeiro lugar através do hub de
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coordenação existente que é o programa INTERACT, para divulgar informações
confiáveis e melhores práticas de programas e projetos
O PC também irá intensificar a cooperação entre os programas acima mencionados
através de intercâmbios de informação eletrónica e de reuniões
Mecanismos do website irão identificar as atividades e resultados do PC e de
projetos, enquanto os instrumentos e fundos relevantes da União irão ser sinalizados
para promover a coordenação entre estes e o PC.

6.2. Coordenação com os Instrumentos de Financiamento Nacionais relevantes
O Programa de Cooperação Transnacional Espaço Atlântico vai procurar complementar e
contribuir para a implementação de iniciativas nacionais, regionais e locais, que têm os
mesmos objetivos ou similares.
A fim de promover a coordenação entre o Programa Espaço Atlântico e os Instrumentos de
Financiamento Nacionais relevantes, os EM através das estruturas relevantes devem divulgar
informações sobre o Programa Espaço Atlântico junto das organizações nos países e irão
disponibilizar informação sobre os instrumentos de financiamento nacionais e regionais mais
relevantes ao Comité de Acompanhamento.
Por fim, e de forma a evitar sobreposições, o valor acrescentado da cooperação transnacional
no âmbito de projetos, terá de ser demonstrado pelos potenciais beneficiários do Programa
Espaço Atlântico. Um critério de seleção específico será destinado a avaliar este aspeto.
6.3. Coordenação com o BEI
Não está prevista a utilização de instrumentos de financiamento BEI no âmbito do programa
de cooperação Espaço Atlântico. No entanto, o programa irá facilitar o intercâmbio e
conselhos com o BEI sobre a possibilidade dos beneficiários receberem financiamento BEI
como forma de capitalizar os resultados dos projetos do Espaço Atlântico.
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SECÇÃO 7. REDUÇÃO DOS ENCARGOS ADMINISTRATIVOS PARA OS BENEFICIÁRIOS

Uma administração de programa eficiente é uma força motriz para que os beneficiários
possam estar em posição de alcançar resultados nos seus projetos que contribuam para um
impacto de mensurável no Espaço Atlântico.
Reduzir os encargos administrativos é um objetivo fundamental a alcançar, através de regras
mais simplificadas e procedimentos administrativos e ao mesmo tempo garantir um controlo
eficiente, com base nas lições do período 2007-2013, incluindo a avaliação contínua,
utilizando, tanto quanto possível, novas opções de custos simplificados e ferramentas de
implementação harmonizadas desenvolvidas pelo Programa INTERACT e pelos programas
CTE.
A redução dos encargos administrativos dos beneficiários é equacionada sobretudo nas
seguintes áreas:
Procedimentos de candidatura e seleção
Apesar do pressuposto de que tanto as convocatórias de projetos como os procedimentos
de seleção são altamente justas e transparentes, no período 2007-2013 o número de
convocatórias lançadas (apenas 4) foi considerado insuficiente, enquanto que o processo de
candidatura na maioria das convocatórias foi considerada até certo ponto muito longo e
demorado.
A fim de melhorar as convocatórias de propostas (incluindo as convocatórias direcionadas),
será preparado um plano holístico, incluindo uma previsão de calendarização para o
lançamento das convocatórias, um procedimento de candidatura mais intuitivo e as fontes
de informação a ser usadas para projetar e lançar as convocatórias subsequentes. Esta ação
terá início a partir de 2015.
Orçamento harmonizado e regras de elegibilidade
Mesmo que a eficácia das regras de elegibilidade tenha sido reconhecida, as diferenças entre
as regras de elegibilidade dos EM continuam a ser uma das principais causas da elevada carga
administrativa sobre os beneficiários e também uma fonte de disparidades entre os
parceiros.
Irão, portanto, ser tomadas medidas para simplificar a estrutura orçamental de projetos e,
em consonância com os artigos 67 e 68 do Regulamento (UE) n.º 1303/2013, para adotar
opções de custos simplificados, a utilização de tabelas standard de custos unitários e a
utilização de montantes e taxas fixas.
A revisão e racionalização das regras de elegibilidade dos custos partilhados, contribuições
em espécie e outros itens específicos relacionados com a orçamentação dos projetos serão
também necessários. Estas ações serão todas realizadas desde o início do programa.
Monitorização simplificada do progresso das operações
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Apesar dos progressos alcançados no sistema de relatórios da AA, a complexidade e
dificuldade da sua utilização permanecem questões a resolver no período de programação
2014-2020.
Reduzir o foco financeiro excessivo privilegiando o reporte sobre a realização dos objetivos,
resultados e conclusões dos projetos, minimizar a quantidade de informação necessária e
simplificar o tratamento dos formulários de relatórios são as medidas a adotar. Além disso,
a organização de sessões de formação regulares e avançadas para os beneficiários sobre o
reporte das operações, pedidos de modificação, procedimentos de controlo e auditoria irão
acontecer durante a execução do programa.
Harmonizar e simplificar os sistemas de controlo e de pagamento
Apesar de sua eficácia, as diferenças e duplicações nos sistemas de controle dos EM
aumentam a carga administrativa. Um adiantamento inicial em dinheiro demasiadamente
pequeno para projetos, produziu um fraco impacto sobre o desempenho do projeto e
impediu um arranque rápido. Além disso, os pagamentos aos Chefes de Fila causou atrasos
significativos nos reembolsos aos beneficiários.
Algumas ações de melhoria devem ser realizadas a partir do início do programa, a saber:
acordo entre os EM sobre a simplificação, harmonização e a maior integração possível dos
procedimentos de controlo; a implementação de uma base de conhecimento on-line das
melhores práticas em relatórios de despesas e erros comuns detetados no sistema de
controlo, acessíveis a entidades do Programa, controladores e parceiros de projeto;
pagamentos diretos aos beneficiários, evitando fluxos monetários desnecessários e acelerar
os reembolsos; a considerar na primeira reunião do CA o montante dos adiantamentos em
dinheiro para novos projetos, se/ quando possível e apropriado.
Ferramentas de E-coesão
A e-coesão começou com o Programa de 2007-2013, através da implementação do Sistema
de Informação do EA com três componentes:
A Plataforma Colaborativa de Comunicação (PCC), ferramentas de gestão off-line (eformulários), o Sistema de Gestão de Informação (SIGEA) e aplicações de e-formulários,
relatórios e pedidos de reembolso e de alterações. Apesar da sua robustez e capacidade para
assegurar a cobertura total dos procedimentos do Programa, as suas funcionalidades
precisam de ser melhoradas e simplificadas para se tornarem mais intuitivas, integradas e
totalmente automatizadas desde o início do programa, prevendo todas as atualizações
sempre que necessário. No geral, procura-se um melhor serviço aos beneficiários e
organismos do programa.
Serão realizadas ações para tornar o sistema de informação mais intuitivo e mais interativo,
a saber:
A PCC será melhorada enquanto principal ferramenta de gestão e comunicação das
estruturas do programa e projetos; será mais rápida e irá incluir recursos como a
secção FAQ, sessões de chat e webinars, um roteiro para o ciclo de vida do projeto e
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uma área dedicada ao desenvolvimento de ideias de projetos, pesquisa de parceiros
e redes;
A base de dados centralizada do Programa, o SIGEA, irá garantir a cobertura
completa das necessidades de informação on-line e em tempo real com informações
sobre a implementação do Programa e dos projetos a todos os órgãos do Programa;
Orientação e formação em software para todos os elementos envolvidos na gestão
do Programa, para que estes sejam totalmente operacionais e tirem proveito dos
Sistemas de Informação;
E-formulários serão melhorados para facilitar a assistência aos projetos nas suas
candidaturas, relatórios e modificações;
Finalmente, o sistema de e-monitorização irá incluir novas funcionalidades como as
que estão relacionadas com a qualidade das decisões e documentação, sistema de
controle de desempenho, alerta automático aos beneficiários sobre questões
relevantes e pré-preenchimento automático de formulários eletrónicos do projeto.
Informação e Comunicação
No programa de cooperação 2014-202 estão previstos esforços importantes para melhorar
as atividades de comunicação e de publicidade, tais como, a capacidade de se relacionar com
os media, a disseminação dos resultados do programa e dos projetos e a participação do
programa em diferentes eventos transnacionais e europeus, de forma a promover tanto o
programa e projetos. Além disso, o programa irá providenciar aos parceiros dos projetos uma
maior capacidade e ferramentas aperfeiçoadas para gerir a sua própria comunicação.
Uma série de ações que devem ser realizadas logo desde o início do programa:
Criação de ferramentas padrão e fornecimento de orientações para a harmonização
da comunicação;
Introdução de facilidades na página web para a disseminação de publicações e
resultados de projetos;
Introdução de soluções conjuntas de clipping para ajudar a monitorar referências nos
meios de comunicação;
Formação on-line e sessões informativas para parceiros de projetos.
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SECÇÃO 8. PRINCÍPIOS HORIZONTAIS

8.1 Desenvolvimento sustentável
As paisagens naturais e a biodiversidade rica, comuns e partilhadas no Espaço Atlântico,
podem ser consideradas como a base e o "motor" do crescimento dos territórios atlânticos.
Existem atividades económicas importantes no espaço, como as inúmeras atividades
económicas marítimas, as energias renováveis e o turismo, que dependem da qualidade e da
sustentabilidade desses recursos naturais. No entanto, a região está exposta a várias
ameaças e vulnerabilidades agravadas pelo seu extenso litoral e pelos efeitos das alterações
climáticas. Neste sentido, a promoção de medidas para assegurar o desenvolvimento
sustentável será a pedra angular do programa durante o período de programação 2014-2020.
Assim, no âmbito do programa foi dada especial atenção ao selecionar os objetivos temáticos
concretos e as prioridades de investimento, que se centram claramente no desenvolvimento
sustentável.
A este respeito, o programa Espaço Atlântico suporta seis objetivos específicos (dos sete
existentes), ao abrigo dos quais os projetos de cooperação transnacional irão abordar as
necessidades ambientais e desafios e irão contribuir para melhorar e reforçar as políticas e
estratégias regionais em termos de desenvolvimento sustentável. Em particular, o programa
pretende promover as regiões e territórios com uso eficiente de recursos potenciando as
energias renováveis (objetivo específico 2.1), promover o crescimento verde e ecoinovação
(objetivo específico 2.2), melhorar a gestão ambiental para a adaptação às alterações
climáticas e a prevenção de riscos, fortalecer a gestão territorial integrada, a prevenção de
riscos e a resiliência (objetivo específico 3.1), assim como valorizar o património natural e
cultural do Atlântico através do reforço da exploração dos ativos naturais e culturais (objetivo
específico 4.1) e a promoção da biodiversidade e serviços ecos sistémicos (objetivo específico
4.2).
Através de ações específicas sobre a redução de gases de efeito estufa para promover uma
economia de baixo carbono, o programa de cooperação irá também contribuir para a
qualidade do ar e a redução de PM e NO2, tal como definido na Diretiva 2008/50/CE, os quais
contrariamente ao CO2, são diretamente prejudiciais para a saúde dos cidadãos,
ecossistemas, culturas e edifícios.
A fim de garantir a integração do desenvolvimento sustentável a nível operacional, as
entidades do programa irão adotar as seguintes medidas:
Cumprir os requisitos e considerar as recomendações da Avaliação Ambiental
Estratégica (AAE) e da Avaliação Ex Ante
Será solicitado aos potenciais beneficiários que incluam na candidatura do projeto as
medidas concretas e reais que contribuam para o desenvolvimento sustentável
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O desenvolvimento sustentável será incluído como um critério específico na
avaliação das candidaturas de projetos
As entidades do programa irão apresentar medidas concretas para reduzir o impacto
ambiental da implementação de projetos, tais como o uso de equipamentos que
respeitem o ambiente, adotando medidas destinadas a promover a ecologia na
organização de eventos
Os beneficiários serão convidados a implementar medidas concretas para reduzir o
impacto da implementação dos projetos no meio ambiente
Será promovida a utilização de critérios de Contratação Pública Ecológica tanto a
nível do programa como dos projetos
Embora as viagens sejam consideradas essenciais para as atividades de cooperação
transnacional, os beneficiários e as entidades do programa serão incentivadas a
utilizar, sempre que possível, formas alternativas de interação que não impliquem
viajar, a fim de reduzir as emissões de CO2. Em qualquer caso, será dada prioridade
às opções de mobilidade que respeitem o ambiente
Será solicitado aos beneficiários que comuniquem nos seus relatórios e avaliações
finais, a forma como as atividades realizadas e os resultados alcançados contribuíram
para o princípio do desenvolvimento sustentável. Será incentivada a utilização de
indicadores de resultados do projeto, a fim de medir o impacto positivo sobre o meio
ambiente.
A contribuição do programa Espaço Atlântico para o desenvolvimento sustentável,
será avaliada de acordo com o conjunto de contribuições comunicadas pelos
projetos.

8.2 Igualdade de oportunidades e não discriminação
O princípio horizontal sobre a igualdade de oportunidades e a não discriminação está
integrado na legislação da União Europeia e é transposto para a legislação de cada um dos
cinco Estados-Membros da região do Atlântico. Em virtude deste princípio, é proibida a
discriminação direta e indireta por motivos de ordem racial ou étnica, religião ou crenças,
deficiência, idade ou orientação sexual. A efetiva eliminação da discriminação e a garantia da
igualdade de oportunidades no domínio do emprego, formação, educação, proteção social e
outras oportunidades é vital para a coesão social, económica e territorial da Europa em geral
e do Atlântico em particular.
O programa Espaço Atlântico não pretende desenvolver ações concretas destinadas
exclusivamente à promoção da igualdade de oportunidades e à prevenção da discriminação,
por essa razão não é adotada qualquer prioridade específica para esse fim. Além disso, o
Espaço Atlântico, tendo em conta os seus principais objetivos e ações previstas, não se dirige
a grupos específicos que corram riscos de discriminação. No entanto, o princípio da nãodiscriminação deve ser considerado e tratado em âmbitos de ação específicos, nos quais as
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atividades do programa terão um grande impacto social. Um exemplo seriam os projetos no
âmbito do objetivo específico 2.1, destinados a assegurar o acesso das comunidades locais
às energias renováveis, as atividades para capacitar as comunidades locais vulneráveis (no
âmbito do objetivo específico 3.1), para enfrentar as ameaças naturais e a sua recuperação
perante as mesmas, a fim de aumentar a segurança dessas comunidades, ou projetos
destinados a reforçar, promover e valorizar as atividades económicas tradicionais,
contribuindo assim para gerar novos empregos e oportunidades de desenvolvimento
económico para grupos que enfrentam problemas laborais.
O programa vai integrar este princípio como uma questão transversal e garantir que todos
os beneficiários dos projetos e entidades do programa adotam o princípio da igualdade de
oportunidades e não discriminação. A fim de garantir a integração do princípio da igualdade
de oportunidades e não-discriminação, as entidades do programa irão adotar as seguintes
medidas:
Cumprir os requisitos e considerar as recomendações da Avaliação Ambiental
Estratégica (AAE) e da Avaliação Ex Ante
Será solicitado aos potenciais beneficiários para descrever na sua candidatura as
medidas concretas que contribuam para lidar com grupos de riscos de descriminação
e as ações previstas para evitar descriminação e promover a igualdade de
oportunidades entre esses grupos;
As questões de igualdade de oportunidades e não discriminação serão consideradas
na avaliação de candidaturas de projetos
As entidades do programa devem assegurar que as atividades realizadas cumprem o
princípio da não discriminação e da igualdade de oportunidades. Em particular, as
atividades de comunicação serão concebidas e implementadas de forma a garantir
que os diferentes grupos da população possam beneficiar dos resultados dos
projetos
Os beneficiários serão convidados a implementar medidas concretas para assegurar
a não discriminação e a igualdade de oportunidades
Será solicitado aos beneficiários que demonstrem nos seus relatórios e avaliações
finais, como é que as atividades realizadas e os resultados alcançados contribuíram
para a promoção da igualdade de oportunidades e a não discriminação. Será
incentivada a utilização de indicadores de resultados do projeto, a fim de medir o
impacto positivo da promoção da igualdade de oportunidades e não discriminação
A contribuição do programa Espaço Atlântico para a promoção da igualdade de
oportunidades e não discriminação será avaliada de acordo com o conjunto de
contribuições comunicadas pelos projetos.
8.3 Igualdade entre homens e mulheres
A igualdade entre homens e mulheres é um dos princípios fundamentais do Direito
Comunitário. Os objetivos da UE em termos da igualdade de género centram-se na garantia
da igualdade de oportunidades e igualdade de tratamento entre homens e mulheres, assim
como no combate a todas as formas de discriminação de género e contribuição para o
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crescimento económico e o desenvolvimento sustentável. Portanto, a igualdade entre
homens e mulheres é um dos valores fundamentais da União Europeia e é, por essa razão,
um dos pilares do Programa Transnacional Espaço Atlântico.
O Programa Espaço Atlântico não pretende desenvolver ações concretas destinadas
exclusivamente à promoção da igualdade de género, por essa razão não é adotada qualquer
prioridade específica para esse fim. No entanto, este princípio será considerado nos eixos
prioritários, nomeadamente o Eixo Prioritário 1 ou os Objetivos Específicos 1.1 e 1.2, com
vista à promoção da inovação através da implementação de ações que contribuam para
aumentar o número de mulheres no setor da I&D.
A igualdade de género é considerada uma prioridade transversal e intersectorial para o
programa e serão adotadas várias ações destinadas a integrar o princípio da igualdade entre
homens e mulheres:
Cumprir os requisitos e considerar as recomendações da Avaliação Ambiental
Estratégica (AAE) e Avaliação Ex Ante
Será solicitado aos potenciais beneficiários para descrever na sua candidatura as
medidas concretas que contribuam para lidar com grupos de riscos de descriminação
e as ações previstas para evitar descriminação e promover a igualdade de
oportunidades entre esses grupos;
A igualdade entre homens e mulheres será considerada na avaliação de projetos
As entidades do programa devem assegurar que as atividades realizadas respeitam
o princípio da igualdade de género. Em particular, o programa irá implementar
medidas específicas para promover a conciliação da vida profissional e da vida
familiar
Os beneficiários serão convidados a implementar medidas concretas para assegurar
a igualdade entre homens e mulheres
Será solicitado aos beneficiários que comuniquem nos seus relatórios e avaliações
finais, a forma como as atividades realizadas e os resultados alcançados contribuíram
para promover a igualdade entre homens e mulheres.
Será incentivada a utilização de indicadores de resultados do projeto, a fim de medir
o impacto positivo sobre a promoção da igualdade de género, se for o caso
A contribuição do Programa Espaço Atlântico para a promoção da igualdade de
género será avaliada de acordo com o conjunto de contribuições comunicadas pelos
projetos.
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SECÇÃO 9. ELEMENTOS SEPARADOS

9.1 Grandes projetos com execução prevista durante o período de programação
Não aplicável
9.2 Quadro de desempenho do programa de cooperação
Quadro 24 – Quadro de desempenho (resumo)
Eixo
Priorit
ário

Indicador da fase-chave da realização

Unidade de
medida

Metas para
2018

Objetivo final
(2023)

1

PI01: Número de estudos de caso e ações piloto
implementados

Número

1

172

1

PI03: Número de políticas, estratégias e
instrumentos operacionais produzidos

Número

2

66

1

PI06: Total de despesa elegível certificada e
enviada para CE

4 785 287

62 822 988

2

PI01: Número de estudos de caso e ações piloto
implementados

Número

1

98

2

PI03: Número de políticas, estratégias e
instrumentos operacionais produzidos

Número

1

63

2

PI06: Total de despesa elegível certificada e
enviada para CE

495 740

39 659 206

3

PI01: Número de estudos de caso e ações piloto
implementados

Número

1

16

3

PI03: Número de políticas, estratégias e
instrumentos operacionais produzidos

Número

1

53

3

PI06: Total de despesa elegível certificada e
enviada para CE

254 451

20 356 053

4

PI01: Número de estudos de caso e ações piloto
implementados

Número

1

72

4

PI03: Número de políticas, estratégias e
instrumentos operacionais produzidos

Número

1

113

4

PI06: Total de despesa elegível certificada e
enviada para CE

658 062

52 644 961

Euros

Euros

Euros

Euros

9.3 Lista de parceiros relevantes envolvidos na preparação do programa de
cooperação
Tal como descrito na secção 5.6.1, a abordagem de governação a vários níveis e o
envolvimento dos parceiros foram componentes centrais ao longo do desenvolvimento
deste programa de cooperação.
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A lista dos parceiros relevantes envolvidas na elaboração do programa é apresentada a
seguir:
62 instituições públicas e privadas participaram no inquérito realizado entre as partes
interessadas e beneficiários do Programa Espaço Atlântico 2007-2013
87 instituições públicas e privadas participaram da consulta pública
Comissão Arco Atlântico da CRPM
INTERACT
Eixo Atlântico do Noroeste Peninsular
Rede Transnacional Atlântica dos Comités Económico e Social (RTA)
Commissariat général à l'égalité des territoires (ex Délégation interministérielle à
l’aménagement du territoire et à l’attractivité régionale -DATAR), França
Irish Marine Institute, Irlanda
Fundação para a Ciência e Tecnologia, Portugal
DG Assuntos Marítimos, Portugal
Turespaña, Espanha
Ministério da Agricultura, Espanha
Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale do Tejo
(CCDR LVT), Portugal
Conselho Económico e Social, País Basco, Espanha
Eixo Atlántico, Galiza, Espanha
Welsh Government - Departamentos de Recursos Naturais, Energia, Inovação e
Assuntos Marítimos, Reino Unido
Scottish Government - Departamento de Assuntos Marítimos, Reino Unido
North Ireland Government, Reino Unido
Irlanda do Norte, Reino Unido
Regiões de Aquitaine, Poitou Charentes, Pays-de-la-Loire, Bretagne, Basse
Normandie, Haute Normandie
Regiões representantes das autoridades nacionais dos cinco EM participantes
AG do Programa Espaço Atlântico
SC do Programa Espaço Atlântico
CCDR-N, Portugal
Ecorys Espanha – elaboração da Assistência Técnica do programa cooperação

Espaço Atlântico 2014-2020, versão 4 aprovada pela Comissão Europeia em 8 de dezembro de 2020

127

RegioPlus - avaliador Ex-ante

9.4 Condições aplicáveis à execução do programa em matéria de gestão financeira,
programação, acompanhamento, avaliação e controlo da participação de países
terceiros em programas transnacionais e inter-regionais através de uma dotação
de recursos ENI e IPA
Não aplicável
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ANEXOS

I. Projeto de relatório de avaliação ex-ante, com sumário executivo
II. Relatório sobre a relevância da Avaliação Ambiental Estratégica
III. Confirmação por escrito do acordo quanto ao conteúdo do programação de
cooperação
IV. Mapa da zona contemplada pelo programa de cooperação
V. Regiões NUTS contempladas pelo programa de cooperação
VI. Indicadores de realização e resultados – Enquadramento conceptual e
“Metodologia do pedido de modificação do Programa de Cooperação Espaço
Atlântico”
VII. Resumo do programa de cooperação destinado aos cidadãos
VIII. Análise da situação socio-económica da área do programa (incluindo mapas
e números)
IX Glossário
X Acrónimos
XI Bibliografia
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