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SEMINÁRIO DE APRESENTAÇÃO DO
PROGRAMA OPERACIONAL DE COOPERAÇÃO TRANSFRONTEIRIÇA
ESPANHA-PORTUGAL 2007-2013
Palácio de Congressos de Badajoz
6 e 7 de Fevereiro de 2008
NOS PRÓXIMOS DIAS 6 E 7 DE FEVEREIRO TERÁ LUGAR, NO PALÁCIO
DE CONGRESSOS DE BADAJOZ (ESPANHA), O SEMINÁRIO DE
APRESENTAÇÃO

DO

NOVO

“PROGRAMA

OPERACIONAL

DE

COOPERAÇÃO TRANSFRONTEIRIÇA ESPANHA PORTUGAL 2007-2013”
A nova programação dos Fundos europeus 2007-2013 modificou o papel da
cooperação entre os Estados membros, dotando-a de maior entidade ao
converter a “Cooperação Territorial Europeia” num dos três Objectivos
Prioritários da União Europeia.
Neste quadro, a Comissão Europeia aprovou, no passado dia 25 de Outubro de
2007, o “Programa Operacional de Cooperação Transfronteiriça EspanhaPortugal 2007-2013”, cujo objectivo é promover o desenvolvimento das zonas
fronteiriças entre Portugal e Espanha, reforçando as suas relações económicas e
as redes de cooperação existentes entre as cinco áreas definidas no Programa:
o Galicia/Norte de Portugal
o Norte de Portugal/Castilla y León
o Centro/Castilla y León
o Alentejo/Centro/Extremadura
o Alentejo/Algarve/Andalucía
O Programa conta com uma dotação financeira de 354 M€, dos quais 267,4 M€
(75,5%) são financiados através do FEDER (Fundo Europeu de
Desenvolvimento Regional) e estrutura-se em 4 eixos prioritários:

UNIÃO EUROPEIA

FEDER
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 Cooperação e gestão conjunta para o fomento da competitividade
e a promoção do emprego
 Cooperação e gestão conjunta no Ambiente, património e
prevenção de riscos
 Cooperação e gestão conjunta em ordenamento do território e
acessibilidades
 Cooperação e gestão conjunta para a integração sócio-económica e
institucional
Ns próximos dias 6 e 7 de Fevereiro terá lugar, no Palácio de Congressos de
Badajoz, o seminário de apresentação deste Programa, que será inaugurado
pelo Secretário de Estado do Desenvolvimento Regional do Ministério do
Ambiente, Ordenamento do Território e Desenvolvimento Regional juntamente
com o Secretario General de Presupuestos y Gastos del Ministerio de Economía
y Hacienda de España.
No Seminário intervirão representantes dos principais órgãos responsáveis da
gestão do Programa: Autoridade de Gestão (Ministerio de Economía y
Hacienda espanhol), Autoridade de Certificação (Instituto Financeiro para o
Desenvolvimento Regional português), representantes das 5 Áreas de
Cooperação, a Comissão Europeia e o Secretariado Técnico Conjunto.
Está também prevista uma apresentação dos principais resultados do
Programa precedente INTERREG IIIA Espanha-Portugal 2000-2006, ao qual se
candidataram um total de 1.334 projectos, tendo sido aprovados 559. Nestes
projectos participaram mais de 2.000 instituições de toda a fronteira lusoespanhola, com um custo medio por projecto de aproximadamente 2 M€. A
dotação financeira global deste Programa ascendeu a 1.098,7 M€ de custo total
elegível.
Por último, neste Seminário para além do anúncio da abertura da convocatória
de projectos, haverá a possibilidade de os diversos promotores estabelecerem
contactos e trocas de ideias sobre futuros projectos.
Prevê-se uma assistência de aproximadamente 800 pessoas.
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