NOTA DE IMPRENSA
SEMINÁRIO TRANSFRONTEIRIÇO DA SEGUNDA CONVOCATÓRIA DE PROJECTOS DO
PROGRAMA OPERACIONAL DE COOPERAÇÃO TRANSFRONTEIRIÇA
ESPANHA-PORTUGAL (POCTEP) 2007-2013
Évora (Portugal), 23 e 24 de Março de 2010
NOS PRÓXIMOS DIAS 23 E 24 DE MARÇO TERÁ LUGAR EM ÉVORA (PORTUGAL), UM SEMINÁRIO
TRANSFRONTEIRIÇO PARA APRESENTAÇÃO DA SEGUNDA CONVOCATÓRIA DE PROJECTOS DO
“PROGRAMA OPERACIONAL DE COOPERAÇÃO TRANSFRONTEIRIÇA (POCTEP) 2007-2013”.
A Comissão Europeia aprovou o “Programa Operacional de Cooperação Transfronteiriça
Espanha-Portugal (POCTEP) 2007-2013” por Decisão de 25 de Outubro de 2007, com o
objectivo de promover o desenvolvimento das zonas fronteiriças entre Portugal e Espanha,
reforçando as relações económicas e as redes de cooperação existentes entre as cinco Áreas
definidas no Programa: Galicia/Norte de Portugal; Norte de Portugal/Castilla y León; Castilla y
León/Centro; Centro/Extremadura/Alentejo e 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
cinco eixos prioritários, que visam a cooperação e gestão conjunta para o fomento da
competitividade e promoção do emprego; no ambiente, património e prevenção de riscos; no
ordenamento do território e accesibilidades; para a integração sócio-económica e institucional e
assistência técnica.
A Primeira Convocatória do POCTEP esteve aberta para a apresentação de projectos de
Fevereiro a Junho de 2008. Receberam-se mais de 300 candidaturas, implicando
aproximadamente 650 entidades de Portugal e Espanha. Esta convocatória concluiu com a
selecção e aprovação de 81 projectos, que beneficiariam de um co-financiamento FEDER total de
129,5M€.
Depois do êxito da Primeira Convocatória, o Programa Espanha-Portugal lança agora a sua
Segunda Convocatória de projectos, aberta à apresentação de candidaturas aos quatro
primeiros eixos prioritários do Programa, de 1 de Março a 31 de Maio de 2010, contando com
125,5M€ de ajuda FEDER disponível.
Neste contexto, os órgãos de gestão do POCTEP decidiram organizar nos próximos dias 23 e 24
de Março de 2010, em Évora, um Seminário Transfronteiriço para a apresentação da
Segunda Convocatória de projectos do Programa, dirigido a todas as instituições potencialmente
interessadas em apresentar uma candidatura.
Este Seminário contará com a participação dos representantes dos principais órgãos de gestão do
Programa: Autoridade de Gestão (Dirección General de Fondos Comunitários del Ministerio de
Economía y Hacienda), Autoridade de Certificação (IFDR, Instituto Financeiro para o
Desenvolvimento Regional), Coordenadores Regionais das regiões portuguesas e espanholas
implicadas e Secretariado Técnico Conjunto (STC).

C/Luis Álvarez Lencero 3, Planta 3ª, Oficina 13 • 06011 BADAJOZ (España) • T: +34 924 20 59 58 • F: +34 924 22 28 16 • stc@poctep.eu • www.poctep.eu

O objectivo deste evento é informar os beneficiários potenciais sobre as bases e condições da
nova convocatória, os procedimentos de instrução das candidaturas, as condições de
admissibilidade e os critérios de selecção, assim como os documentos necessários para a
apresentação das candidaturas e os contactos a nível nacional, regional e local que poderão ser
úteis na fase de preparação dos projectos.
O Seminário decorrerá em duas meias jornadas. Na tarde do primeiro dia, realizar-se-ão uma
série de apresentações que darão a conhecer aos presentes, as bases e condições da segunda
convocatória, estando também prevista uma “Bolsa de Projectos” para todos os participantes
que desejem apresentar e consultar “ideias de projectos”, assim como trocar contactos. O
segundo dia, está vocacionado sobretudo para a ajuda na formação de parcerias e preparação
de projectos, prevendo-se a organização de grupos de trabalho por áreas de cooperação, para
promover contactos entre os parceiros e realizar consultas aos Coordenadores Regionais/Nacionais
e STC.
As inscrições estão abertas online até ao próximo dia 18 de Março de 2010, em
www.seminariopoctep.eu, onde também está disponível toda a informação necessária para
participar neste Seminário. Além disso, também se podem consultar todos os documentos de
referência do Programa e da segunda convocatória, assim como participar na “Bolsa de Projectos”
online, na página web POCTEP www.poctep.eu
Este Seminário tem prevista uma audiência de cerca de 500 pessoas.
Badajoz, 8 de Março de 2010

Fonte: Secretariado Técnico Conjunto do Programa de Cooperação Transfronteiriça Espanha-Portugal
2007-2013
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