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Número 2, Julho 2009 (PT) 

União Europeia 
Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional 
 

Investimos no seu futuro 

Um investimento de 179,5 M€ na fronteira luso-espanhola 

81 projectos de cooperação foram aprovados no âmbito da primeira convocatória do 
Programa Operacional de Cooperação Transfronteiriça Espanha-Portugal 2007-2013 
(POCTEP), representando um investimento total de 179,5 M€, com uma contribuição 
da União Europeia/FEDER de 129,5 M€. 

Na edição anterior do Boletim POCTEP anunciávamos alguns dados-chave da 1ª convocató-
ria, aberta desde 8 de Fevereiro até 15 de Abril de 2008, e para os projectos considerados 
estruturantes, até 30 de Junho de 2008. O total de candidaturas apresentadas foi de 328 
(311 na 1ª fase e 17 na 2ª), implicando cerca de 650 entidades diferentes de Portugal e 
Espanha. Tal  como previsto, o FEDER solicitado ultrapassou largamente a verba financeira 
disponível para esta convocatória (151,3 M€), tendo sido de 467,6 M€. 

Neste número apresentamos os resultados da 1ª convocatória, decidida pelo Comité de 
Gestão do Programa de 28 de Janeiro de 2009 (Badajoz), incluindo a lista dos 81 projec-
tos aprovados por área de cooperação, identificando o eixo prioritário, título e acrónimo, 
beneficiário principal e FEDER total aprovado. Além disso, e tendo em conta a sua im-
portância estratégica, apresentamos também resumidamente os 13 projectos estruturan-
tes aprovados.  

Concluídos os trâmites para a formalização da aprovação dos projectos (notificações e 
assinatura do Acordo entre a Autoridade de Gestão e os beneficiários principais), organiza-
ram-se, entre Março e Abril de 2009, quatro jornadas transfronteiriças de informação, 
dirigidas aos beneficiários dos projectos aprovados para ajudá-los na sua execução, salien-
tando também a importância das medidas de informação e publicidade. 

Nas últimas reuniões dos Comités de Acompanhamento e Gestão do POCTEP celebradas 
em Junho de 2009 em Santiago de Compostela, fez-se um ponto de situação geral dos 
avances do Programa e dos projectos, destacando-se a aprovação do relatório anual de 
2008, a assistência técnica, a reprogramação e a aplicação informática FONDOS 2007. 

A transferência de boas práticas entre o STC POCTEP e outros Programas de Cooperação 
ocupou um lugar de destaque nas actividades deste primeiro semestre, tendo contribuído 
desta forma para a visibilidade da UE, do FEDER e do POCTEP. 

Como novidade, este ano a Autoridade de Gestão do Programa apresentou uma candidatu-
ra aos prémios “REGIOSTARS 2010”, concursando na categoria de “Informação e Comuni-
cação” com a página internet www.poctep.eu. Procedeu-se também a uma actualização 
importante da web POCTEP, completando e reorganizando algumas rubricas com novos 
conteúdos e cujas novidades apresentamos neste Boletim. 

Aproveitamos ainda esta edição para informá-los das principais actividades previstas para 
os próximos meses na Agenda do Programa. 

Por último, esperamos que este Boletim seja do agrado de todos e desejamos, igualmente, 
um agradável Verão! 
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RESULTADOS DA 1ª CONVOCATÓRIA: DADOS GERAIS 

Numa segunda fase (Junho 2009), actualizou-se  a rubrica “Projectos Aprovados” na 
página web POCTEP, com informação mais ampla e detalhada dos 81 projectos aprova-
dos na primeira convocatória. 

Assim, incluiu-se uma ficha resumo de cada projecto com os objetivos, acções e resul-
tados, custo total e FEDER aprovados, calendário e parceiros implicados, logotipo do 
projecto e link para página web (caso exista), assim como também foi criado um mo-
tor de pesquisa, que permite consultar os projectos seleccionando vários critérios de 
procura: área de cooperação, eixo prioritário, convocatória e projecto estruturante. 

Além disso, actualizou-se  também a primeira lista publicada, num ficheiro Excel, com 
informação dos cerca de 650 beneficiários de projectos aprovados no POCTEP, tendo 
sido igualmente publicada na página web do Programa para possível download, secção 
de “Documentos” e “Convocatórias”. 

PUBLICAÇÃO DA LISTA DE BENEFICIÁRIOS 

Nº 2, Julho 09  

Conforme o especificado nos regulamentos comunitários (artigo 7, alínea d) do 
Regulamento (CE) nº 1828/2006), publicou-se, numa primeira fase (Fevereiro 
2009), a lista de beneficiários do POCTEP na página web do Programa. Esta lista, 
disponível em formato PDF, incluía informação com o nome da operação, insti-
tuição do Beneficiário Principal e FEDER total aprovado para o projecto.  

Esta primeira lista de beneficiários POCTEP também foi publicada  nas páginas 
web de vários organismos de gestão do Programa, da mesma forma que foi ainda 
enviada à Comissão Europeia, para completar o mapa interactivo criado para o 
efeito na web da DG Regio.  

81 Projectos Aprovados:  129.597.162€ FEDER 
13 Estruturantes:  62.241.562€ FEDER 

Cerca de 650 Beneficiários 

Dos 81 projectos aprovados nas seis Áreas de Cooperação do Programa, 
27 são da Área Galicia/Norte de Portugal, 13 de Norte/Castilla y León, 7 
de Castilla y León/Centro, 12 do Centro/Extremadura/Alentejo, tam-
bém 12 do Alentejo/Algarve/Andalucía e 10 da área Plurirregional.  

Tendo em conta as temáticas e os eixos prioritários do POCTEP, a dis-
tribuição dos projectos é de 31 no Eixo 1, Competitividade e Emprego 
(39%), 23 no Eixo 2, Ambiente, Património e Prevenção de Riscos (28%), 
11 no Eixo 3, Ordenamento do Território e Acessibilidades (13%) e 16 
projectos no Eixo 4, Integração Socio-económica e Institucional (20%). 

Quanto à distribuição do FEDER por tipo de instituição e de despesa, a 
participação dos organismos de carácter regional representa um terço do 
FEDER total aprovado. As entidades locais absorvem a quarta parte do 
FEDER desta primeira convocatória, enquanto os restantes 42% distri-
buem-se  entre organismos nacionais, universidades, fundações, asso-
ciações privadas sem fins lucrativos, agentes económicos e sociais, etc. 
Relativamente ao tipo de despesa, 6% corresponde a entidades privadas 
sem fins lucrativos, sendo os restantes 94% despesa pública ou equipará-
vel a pública. 

Dos 81 projectos aprovados, 13 são estruturantes, dando assim resposta 
às prioridades estratégicas definidas para cada área de cooperação na 
reunião da Comissão Mista celebrada em Vila Viçosa, a 13 de Janeiro de 
2006. Estes projectos representam cerca de 48% do FEDER total aprovado 
nesta convocatória.  

Como projecto particularmente relevante, cabe destacar o INL- Labora-
torio Ibérico Internacional de Nanotecnologia, fruto de um acordo polí-
tico entre Portugal e Espanha, equivalendo aproximadamente a 23% do 
FEDER total aprovado na primeira convocatória POCTEP.  

 

Distribuição FEDER aprovado por Área de Cooperação 

Distribuição FEDER aprovado por Eixo Prioritário 
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81 PROJECTOS APROVADOS 

AC1 - GALICIA-NORTE DE PORTUGAL: 27 PROJECTOS 
Nº 2, Julho 09  

Eixo Acrónimo Título Beneficiário Principal FEDER total 
aprovado 

1 0005_EIXO_1_E Consolidación da rede de cidades do Eixo 
Atlântico 

Eixo Atlántico do Noroeste Peninsular 1.050.000,00 

1 0006_BIOEMPRENDE_1_E Recursos para el desarrollo transfronterizo de 
empresas biotecnológicas 

CEEI Galicia, S.A (BIC GALICIA) 1.206.487,50 

1 0065_ECA_IT_1_E Estructuras conjuntas de apoyo a la innovación 
transfronteriza 

Fundacion para el Fomento de la Calidad 
Industrial y Desarrollo Tecnólogico de 
Galicia 

1.204.768,50 

1 0072_ACCEPT_1_E Apoyo a la Competitividad y a la Calidad del 
EmPleo Transfronterizo 

Dirección Xeral de Relacións Laborais- 
Conselleria de Traballo- Xunta de Galicia 

578.425,00 

1 0075_RED_INCOPYME_1_E Cooperación entre Centros de Investigación y 
PYMES para la Innovación y mejora de la Competi-
tividad de la Euroregión 

Universidad de Vigo 963.780,00 

1 0082_CEIIA_CTAG_MOBI_ONE_
1_E 

Consolidación de la plataforma CEIIA / CTAG a 
través del desarrollo y prueba de nuevos produc-
tos y servicios de movilidad sostenible 

CTAG - Fundación para la promoción de 
la innovación, investigación y desarrollo 
tecnológico en la industria de la automo-
ción de Galicia 

1.100.000,00 

1 0089_RED_GENERA_1_E Fortalecimiento del sector de valorización y 
reciclado euroregional: Red de trabajo para la 
innovación en la reducción y valorización de 
residuos empresariales 

Consello Galego de Cámaras de Comer-
cio, Industria y Navegación 

1.257.217,01 

1 0113_VINO_GNP_1_E Rutas del Vino de la Eurorregión Galicia-Norte 
Portugal 

Agencia Galega de Desenvolvimento 
Rural AGADER 

1.082.500,00 

1 0136_EUROCLUSTEX_1_P Cluster Têxtil / Vestuário / Moda Transfronteiriço 
Norte de Portugal-Galiza 

ATP - Associação Têxtil e Vestuário de 
Portugal 

440.824,95 

1 0149_REAL_1_P Rede de Inovação e Desenvolvimento Tecnológico 
Agro-Alimentar Norte de Portugal / Galiza 

UTAD - Universidade de Trás-os-Montes e 
Alto Douro 

1.545.387,88 

1 0217_ER_INNOVA_1_E Incremento de la competitividad de las pymes del 
sector de las energías renovables 

Parque Tecnológico de Galicia 698.770,26 

1 0236_CREATIVA_1_E La industria cultural gallego-portuguesa Consellería de Cultura e Deporte (Xunta 
de Galicia) 

1.286.810,00 

1 0330_ IBEROMARE_1_P Centro Multipolar de Valorização de Recursos e 
Resíduos Marinhos 

Universidade do Minho 1.473.054,07 

2 0219_XES_SILVAE_1_E Red de cooperación para la ordenación de los 
territorios forestales de la Eurorregion 

D.X. Motes e Industrias Forestais (GA) 1.520.613,15 

2 0234_NATURA_MIÑO_MINHO_
1_E 

Valorización de los recursos naturales de la cuen-
ca hidrográfica del Miño-Minho 

D.X. Conservacion da Natureza (GA) 1.297.269,20 

2 0238_NATURA_XURES_GERES_
1_E 

Gestión conjunta del Parque Natural Baixa Limia 
Serra do Xurés-Parque Nacional da Peneda-Gerês 

D.X. Conservacion da Natureza (GA) 1.539.976,90 

2 0313_RAIA_1_E Observatorio oceánico del margen ibérico D.X. Desenvolvemento Sostible (GA) 2.672.394,50 

2 0329_ECOREDESANEASOL_1_P Bacia Hidrográfica do Minho – Requalificação 
Ambiental, Recuperação de Água Depurada e Boas 
Práticas na Gestão dos Recursos Hídricos 

CIVM - Comunidade Intermunicipal do 
Vale do Minho 

2.812.500,00 

3 0018_REDTRANS_1_E Red viaria transfronteriza Vale do Minho - 
Provincia Pontevedra 

D.X. Obras Publicas GA) 1.470.813,00 

3 0023_ESOL_1_E Gestión Energética Sostenible en Entidades Loca-
les Transfronterizas 

Instituto Enerxético de Galicia (INEGA) 928.912,00 

3 0116_VIARRAIA_1_P Permeabilização da Fronteira Montalegre-Chaves-
Oimbra-Cualedro 

Câmara Municipal de Montalegre 1.867.500,00 

4 0106_EUROCIUDAD_1_E Eurociudad Chaves - Verín Municipio de Verin 1.000.183,65 

4 0118_COOPMINHO_1_P Reforço da Cooperação Institucional no Vale do 
Minho Transfronteiriço 

Uniminho - Associação do Vale do Minho 
Transfronteiriço 

375.000,00 

4 0120_CTGNP_1_P Comunidade de Trabalho Galiza-Norte de Portugal CCDR Norte - Comissão de Coordenação e 
Desenvolvimento Regional do Norte 

562.500,00 

4 0135_ESPAZO_XUVENIL_1_E Un espacio joven en la Agenda de Lisboa Dirección Xeral de Xuventude e Solidarie-
dade 

734.971,64 

4 0227_CTC_1_E Comunidad Territorial de Cooperación INORDE - Instituto Ourensano de Desarro-
llo Económico 

375.000,00 

4 0306_PLATENG_1_P Plataforma para a mobilidade e cooperação das 
engenharias - Norte de Portugal Galiza 

Ordem dos Engenheiros - Região Norte 455.000,00 
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81 PROJECTOS APROVADOS 

AC2 - NORTE DE PORTUGAL-CASTILLA Y LEÓN: 13 PROJECTOS 

AC3 - CASTILLA Y LEÓN-CENTRO DE PORTUGAL: 7 PROJECTOS 

AC4 - CENTRO/EXTREMADURA/ALENTEJO: 12 PROJECTOS 

Nº 2, Julho 09  

Eixo Acrónimo Título Beneficiário Principal FEDER total 
aprovado 

1 0127_LIMENORTE_2_E Línea Mestre Norte Consejería de Cultura y Turismo (C.A. 
Castilla y León) 

400.000,00 

1 0184_INDESS_2_E Investigación y desarrollo de tecnologías en la 
atención sociosanitaria 

Fundación INTRAS 1.044.000,00 

1 0249_DISTRANS_2_E Promoción de centros empresariales de dinami-
zación y diversificación del tejido socio-
económico transfronterizo 

Diputación de Zamora 1.394.500,00 

2 0029_FLUVIAL_2_E Nuevas ciudades fluviales del siglo XXI Ayuntamiento de Zamora 1.050.977,25 
2 0201_SUSTENTA_2_P Os recursos naturais: quadro para o 

desenvolvimento rural e cooperação entre as 
regiões transfronteiriças 

Câmara Municipal de Vinhais 1.323.228,00 

2 0216_SUVIDUR_2_P Sustentabilidade da Viticultura de Encosta nas 
Regiões do Douro e do Duero 

IVDP – Instituto dos Vinhos do Douro e 
Porto 

834.429,75 

2 0331_TF_VD_2_E Territorio de Frontera- Valle del Duero Consejería de Cultura y Turismo (C.A. 
Castilla y León) 

2.867.250,00 

3 0094_SITET_DUERO_DOURO
_2_E 

Cooperación Transfronteriza para la Gestión 
Territorial Integrada de la Región Fluvial Duero-
Douro 

Centro de Información Territorial de la 
Junta de Castilla y León 

450.000,00 

3 0128_PROBIOENER_2_E Acción integrada para la promoción e implanta-
ción de eficiencia energética y energías renova-
bles como factor de competitividad 

CEOE-CEPYME Zamora 1.685.219,00 

3 0247_VIAS_2_E Conexión de las áreas fronterizas para una 
mejor permeabilidad territorial y comunicación 
vial 

Diputación de Zamora 1.448.258,47 

3 0248_CONECTAR_2_E Proyecto transfronterizo de infraestructuras 
locales de comunicación 

Diputación de Zamora 1.242.000,00 

4 0108_OTSA_2_E Observatorio Transfronterizo de Sanidad Animal Consejería de Agricultura y Ganadería 
(C.A. Castilla y León) 

876.431,25 

4 0188_CT_CYL_NP_2_E Comunidad de Trabajo Castilla y León-Norte de 
Portugal 

Consejería de la Presidencia. Junta de 
Castilla y León 

375.000,00 

Eixo Acrónimo Título Beneficiário Principal FEDER total 
aprovado 

1 0290_REDES_3_E Red Escénica Consejería de Cultura y Turismo (C.A. 
Castilla y León) 

758.250,00 

1 0325_VIP_BIN_SAL_3_E Valorizar, Innovar y Potenciar la Beira Interior 
Norte y la Provincia de Salamanca  

Diputación de Salamanca 1.211.954,88 

2 0191_COMSOTUR_3_E Plan de mejora de la competitividad y sosteni-
bilidad turística del espacio rayano hispano-
luso 

Consorcio Transfronterizo de Ciudades 
Amuralladas 

445.800,00 

2 0324_BIN_SAL_RIESGOS_3_
E 

Prevención de riesgos Beira Interior Norte-
Salamanca  

Diputación de Salamanca 2.190.448,00 

4 0100_REDES_DROG_3_E Intervenciones en drogodependencias Consejería de Familia e Igualdad de Opor-
tunidades (C.A. Castilla y León) 

1.136.055,00 

4 0185_CENCYL_COOPERA_3_
E 

Apoyo a la Comunidad de Trabajo Castilla y 
León-Centro de Portugal y a los Gabinetes de 
Iniciativas Transfronterizas 

Consejería de la Presidencia. Junta de 
Castilla y León 

375.075,00 

4 0267_CEI_RC&D_3_P Rede para a Cooperação & Desenvolvimento Centro de Estudos Ibéricos 534.375,00  

Eixo Acrónimo Título Beneficiário Principal FEDER total 
aprovado 

1 0002_BIOEXAL_4_E Banco de tumores y ADN extremeño-alentejano Servicio Extremeño de Salud 894.825,00 

1 0030_PONTERAYANA_4_E Agencia Luso Extremeña de Desarrollo Tras-
fronterizo de La Raya/A Raia 

Asociación La Raya 375.000,00 

1 0318_RITECA_4_E Red de Investigación Transfronteriza de Extre-
madura, Centro y Alentejo 

DG de Innovación y Competitividad Empre-
sarial - Vicepresidencia Segunda y Conse-
jería de Economía, Comercio e Innovación 
- Junta de Extremadura 

2.286.277,39 

2 0046_FENIX_4_E Promoción Transfronteriza de la Arqueología 
Industrial 

Ayuntamiento de Cáceres  900.000,00 

2 0047_NETUR_4_E Red de Ciudades para Implementar el Nivel de 
Excelencia Cultural, Patrimonial y Turística 

Ayuntamiento de Cáceres  1.680.000,00 

2 0054_URT_4_E Urbes Romanas Transfronterizas Ayuntamiento de Mérida 506.220,00 
2 0057_DEMETER_4_E Acciones para la dinamización y potenciación 

de la actividad social, cultural y económica del 
medio rural transfronterizo 

Dirección General de Desarrollo e Infraes-
tructuras Rurales - Junta de Extremadura 

1.304.175,00 

2 0314_TI_4_E TÆJO INTERNACIONAL Diputación de Cáceres  5.612.187,50 
2 0319_PEGLA_4_P Projecto Estruturante para o Desenvolvimento 

das Terras do Grande Lago Alqueva 
Associação Transfronteiriça dos Municípios 
das Terras do Grande Lago Alqueva 

4.495.193,28 
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81 PROJECTOS APROVADOS 

AC4 - CENTRO/EXTREMADURA/ALENTEJO: 12 PROJECTOS 

AC5 - ALENTEJO/ALGARVE/ANDALUCÍA: 12 PROJECTOS 

AC6 - PLURIRREGIONAL: 10 PROJECTOS 

Nº 2, Julho 09  

4 0312_GIT_ACE_IV_4_E Gabinete de Iniciativas Transfronterizas Alentejo-
Centro-Extremadura IV 

Dirección General de Acción Exterior - 
Junta de Extremadura 

1.874.999,25 

3 0296_OTALEX_II_4_P Observatório Territorial e Ambiental Alentejo 
Extremadura II 

AMDE - Associação de Municípios do 
Distrito de Évora 

1.285.250,00 

3 0317_ALTERCEXA_4_E Medidas de Adaptación y Mitigación del Cambio Climá-
tico a Través del Impulso de las Energías Alternativas 
en Centro, Alentejo y Extremadura 

DG de Evaluación y Calidad Ambiental. 
Consejería de Industria, Energía y 
Medio Ambiente. Junta de Extremadura 

2.085.944,25 

Eixo Acrónimo Título Beneficiário Principal FEDER total 
aprovado 

Eixo Acrónimo Título Beneficiário Principal FEDER total 
aprovado 

1 0042_RISE_5_E Red de Investigación del Suroeste de Europa Universidad de Huelva 626.762,00 
1 0123_INTERPLAT_5_E Plataforma transfronteriza para el desarrollo indus-

trial y la sostenibilidad ambiental 
Agencia de Innovación Y Desarrollo de 
Andalucía 

628.777,54 

1 0251_ECOAQUA_5_E Establecimiento de una red de cooperación transfron-
teriza para la utilización de sistemas de producción 
ecológicamente sostenibles en acuicultura 

Inst. Andaluz de Investigación y Forma-
ción Agraria, Pesquera, Alimentaria y 
Prod. Ecológica 

1.049.700,00 

1 0327_PIDETRANS_5_P Plano Integral para o Desenvolvimento Empresarial 
Transfronteiriço 

ODIANA - Associação Para o 
Desenvolvimento do Baixo Guadiana 

1.635.320,57 

2 0130_AMBIENTAL_5_E Gestión ambiental de los centros sanitarios de la 
región fronteriza Algarve - Huelva 

Servicio Andaluz de Salud (SAS) 1.380.387,00 

2 0252_DIMEAGUA_5_P Desenv. e harmonização por Portugal e Espanha de 
novos indicadores, metod. e estratégias comuns para 
aplicação da Directiva Quadro da Água às massas de 
água de transição e costeiras do Guadiana 

Universidade do Algarve 465.000,00 

2 0274_BGDESPORTO_5_P Baixo Guadiana: Zona Desportiva de Excelência ODIANA - Associação Para o 
Desenvolvimento do Baixo Guadiana 

997.441,42 

2 0328_GUADITER_5_P Itinerários do Baixo Guadiana ODIANA - Associação Para o 
Desenvolvimento do Baixo Guadiana 

2.639.903,75 

3 0323_ANDALBAGUA_5_E Territorio y Navegabilidad en el Bajo Guadiana Secretaria General de Acción Exterior - 
Junta de Andalucía 

3.071.634,50 

4 0032_GIT_AAA_5_E Gabinete de Iniciativas Transfronterizas Andalucía-
Algarve-Alentejo 

Consejería de Presidencia 
(JTA. AND.) 

622.500,00 

4 0078_CITAA_2008_2010
_5_E 

Cooperación Intersindical Transfronteriza Andalucía-
Algarve 2008-2010  

Consejería de Economía y Hacienda 
(Jta. AND.) 

375.000,00 

4 0129_OBSERVATORIO_S
ALUD_5_E 

Proyecto de cooperación sanitaria entre el Algarve y 
Andalucía; Observatorio de salud en la región fronteri-
za 

Servicio Andaluz de Salud (SAS) 1.875.000,00 

Eixo Acrónimo Título Beneficiário Principal FEDER total 
aprovado 

1 0001_IBERMOVILITAS_6_
E 

Cooperación para la eliminación de barreras a la 
movilidad transfronteriza 

D.X. Formación e Colocación (GA) 1.710.225,00 

1 0098_ATICA_6_E Apoyo TIC a los aprendizajes DG Calidad, Innovación y Formación del 
Profesorado - Consejería de Educación - 
Junta de Castilla y León 

375.000,00 

1 0099_AMTFP_6_E Acciones de Movilidad Transfronteriza en Formación 
Profesional 

Consejería de Educación (C.A. Castilla y 
León) 

442.217,54 

1 0186_AGROCELE_3_E Transferencia de tecnología y experimentación de 
cultivos de cereales y leguminosas para usos energéti-
cos y de alta calidad alimentaria en sistemas de rega-
dío y de agricultura sostenible 

Instituto tecnológico Agrario de Castilla 
y León - Jta. Castilla y León 

464.791,76 

1 0307_ACTION_3_P Acções de cooperação transfronteiriça para a 
inovação e oportunidades de negócio 

CEC - Conselho Empresarial do Centro 1.146.723,32 

1 0315_INL_6_P Edificação do Laboratório Ibérico Internacional de 
Nanotecnologia 

Laboratório Ibérico Internacional de 
Nanotecnologia 

30.000.000,00 

2 0016_IBERLINX_6_P Acção territorial transfronteiriça de conservação do 
lince _ ibérico 

EDIA - Empresa de Desenvolvimento e 
Infra-estruturas do Alqueva, SA 

956.545,00 

2 0107_ART_2_E Arte rupestre transfronterizo de Foz Côa a Siega 
Verde 

Consejería de Cultura y Turismo (C.A. 
Castilla y León) 

697.500,00 

3 0062_RETALER_6_E Red transfronteriza de autoridades locales en energí-
as renovables 

Diputación de Badajoz 1.617.750,00 

4 0095_TRANSXUVENTUDE
_6_E 

Cooperación Juvenil Transfronteriza Instituto de la Juventud de Castilla y 
León - Junta de Castilla y León 

375.000,00 



- 6 -  

 

13 PROJECTOS ESTRUTURANTES 

Instalado em Braga (Portugal), o INL pretende atrair investigadores de primeira linha da área da Nano provenientes de 
todo o mundo, tendo em vista a excelência internacional.  
Objetivos: construir um pólo de excelência de investigação aplicada em Nanotecnologia, com impacto positivo em: com-
petitividade regional, fomento do emprego qualificado, criação de empresas, desenvolvimento do modelo relacional   
Administração/INL/Empresa/Universidade. FEDER: 30M€ Custo Total: 45M€ (unicamente construção do Campus) 

Objectivos: criar uma rede transfronteiriça de observação oceânica, que permita consolidar a oceanografia operacional na 
costa ibérica; criar novas oportunidades científicas e tecnológicas, dinamizadoras da economia do mar. 
Beneficiários: Autoridades Nacionais e Regionais, Universidades, Centros de Investigação 
FEDER: 2.672.394€ Custo Total : 3.563.193€ 

O INL, fruto da cooperação luso-espanhola, foi inaugurado no passado dia 17 de Julho 
de 2009 em Braga, durante uma cerimónia oficial que contou com a presença dos dois 
Chefes de Estado de Portugal e Espanha, do Primeiro-Ministro português e do Presiden-
te do Governo espanhol, assim como dos Ministros de Ciência, Inovação, Tecnologia e 
Ensino Superior de Portugal e Espanha.  

As origens desta ideia remontam à XXI Cimeira Luso-Espanhola de Novembro de 2005, 
quando os governos de Portugal e Espanha acordaram implementar este projecto.   

Esta iniciativa pretende situar ambos os países na liderança das nanotecnologias ou 
“ciência do minúsculo”, uma disciplina cada vez mais ampla e com inúmeras aplica 
ções no fabrico de componentes microscópicos para a indústria, medicina e telecomuni-
cações. 

O campus do INL, de 47.000m², constará de quatro centros: o edifício principal, que 
alberga as instalações científicas (escritórios, administração, laboratórios, sala bran-
ca…); um edifício de residência e ócio para os investigadores; uma incubadora de em-
presas de base tecnológica e um centro de divulgação científica, aberto à sociedade. 

O investimento previsto para a implementação do INL, no qual trabalharão mais de 200 
investigadores internacionais quando este alcançar o seu pleno rendimento, ascende a 
106 M€, que serão financiados pelos governos português e espanhol e pelo FEDER. Este 
último contribuirá com 30 M€ através do POCTEP. 

Este novo centro de referência científica dedicar-se-á ao desenvolvimento de projectos 
de I+D em estreita colaboração com universidades, centros de investigação e empresas, 
que realizem as suas actividades no âmbito das nanotecnologias.  

PLURIRREGIONAL: 
INL – Laboratório Ibérico Internacional de Nanotecnologia 

GALICIA/NORTE:  
RAIA - Observatório Oceânico da costa Ibérica  

Objectivos: encontrar alternativas para a valorização de recursos marinhos e resíduos da indústria pesqueira, alimentar e 
aquícula; propostas de aplicações industriais; sinergias com empresas, para a inovação tecnológica. 
Beneficiários: Universidades, Centros de Investigação, Relação com Empresas  
FEDER: 1.473.054€ Custo Total: 1.964.073€  

Objectivos: proteger, conservar e revalorizar o património cultural do Vale do Douro (exposições, criação de rotas/
itinerários, etc). Beneficiários: Administração Regional  FEDER: 2.867.250€ Custo Total: 3.823.000€ 

NORTE/CASTILLA Y LEÓN:  
TFVD – Terras de Fronteira e Vale do Douro 

Nº 2, Julho 09  

GALICIA/NORTE: IBEROMARE - Centro Multipolar de Valorização de Recursos e 
Resíduos Marinhos 

CASTILLA Y LEÓN/CENTRO: VIP_BIN_SAL - Valorizar, inovar e potenciar os 
territórios da Beira Interior Norte-Salamanca 

Objectivos: desenvolver um marco de cooperação transfronteiriço que facilite a integração dos territórios raianos, median-
te a criação de parcerias público-privados, focalizadas na dinamização do tecido produtivo e na coesão social.  
Beneficiários: Administração Local FEDER: 1.211.955€ Custo Total: 1.615.940€  
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13 PROJECTOS ESTRUTURANTES 

Objectivos: articular a protecção conjunta do território transfronteiriço e a capacidade de intervenção na rede rodoviária; 
preservação das qualidades físicas/ambientais do território, através da luta contra os riscos naturais-tecnológicos. 
Beneficiários: Administração Regional e Local; Autoridade Nacional FEDER: 2.867.250€ Custo Total: 3.823.000€ 

Objectivos: contribuir para o desenvolvimento económico e social do espaço fronteiriço demarcado pelo “Tejo Internacio-
nal”, mediante estratégias de cooperação territorial que valorizem os recursos naturais, culturais e históricos da região; 
valorização dos recursos patrimoniais, culturais e ambientais, promovendo o “Tejo Internacional” como destino turístico; 
acções de ordenamento do território e accesibilidades; actividades sobre o tecido económico, as empresas e o emprego. 
Beneficiários: Administração Regional e Local FEDER: 5.612.188€ Custo Total: 7.482.917€  

Objectivos: criar uma estratégia transfronteiriça de ordenamento do território para a bacia do Guadiana (paisagem fluvial 
fronteiriço do BG); melhorar a navegabilidade e acessibilidade da população ao rio Guadiana; desenvolver uma plataforma 
permanente de encontro entre os agentes implicados no desenvolvimento do território do BG. Beneficiários: Administração 
Regional e Local, Autoridades Nacionais  
FEDER: 3.071.634€ Custo Total: 4.095.513€ 

ALENTEJO/ALGARVE/ANDALUCÍA: ANDALBAGUA – Território e Navegabili-
dade no “Baixo Guadiana (BG)” 

CENTRO/EXTREMADURA/ALENTEJO: RITECA – Rede de Investigação  
Transfronteiriça de Extremadura, Centro e Alentejo 

Objectivos: implementar uma rede científico-tecnológica; fomentar as relações interregionais em matéria de I+D+i, me-
diante a promoção de encontros e desenvolvimento de projectos comuns, assim como fomentar as relações empresariais. 
Beneficiários: Universidades (IP), Centros de Investigação, Administração Regional 
FEDER: 2.286.277€ Custo Total: 3.048.370€ 

CENTRO/EXTREMADURA/ALENTEJO: ALTERCEXA – Medidas de adaptação 
e mitigação às alterações climáticas através do impulso das energias 
alternativas no “Centro, Alentejo e Extremadura” 

Objectivos: fomento da produção de energia com fontes alternativas nas regiões Centro, Alentejo e Extremadura. 
Beneficiários: Administração Regional, Instituições Universitárias (IP), Outras Instituições 
FEDER: 2.085.944€ Custo Total: 2.781.259€ 

CENTRO/EXTREMADURA/ALENTEJO: PEGLA - Desenvolvimento do territó-
rio das “Terras do Grande Lago do Alqueva (TGLA)” 

Objectivos: promover e dinamizar os recursos do “Grande Lago do Alqueva” para desenvolver o território de ambos os lados 
da fronteira, de forma estratégica, harmoniosa e equilibrada; promover o turismo e dinamizar as potencialidades das áreas 
rurais. Beneficiários: Administração Regional e Local, Autoridades Nacionais FEDER: 4.495.193€ Custo Total: 5.993.591€  

Objectivos: construir e realizar um conjunto de actividades transfronteiriças que favoreçam o crescimento económico do 
território, fomentando o emprego e a inovação em sectores chave; criar Centros de Desenvolvimento Empresarial; desen-
volver uma Rede Wireless; Escola Transfronteiriça de Desenvolvimento Empresarial. 
Beneficiários: Administração Local, Associações de Desenvolvimento Regional, Empresas, Associações 
FEDER: 1.635.320€ Custo Total: 2.180.427€ 

Objectivos: implementar e promover itinerários turísticos: patrimoniais, culturais e ambientais na região transfronteiriça 
do “Baixo Guadiana” (Algarve, Baixo Alentejo e Andaluzia); criar e difundir uma estratégia turística conjunta; contribuir 
para a aproximação das populações. 
Beneficiários: Administração Regional e Local, Associações de Desenvolvimento Regional  
FEDER: 2.639.903€ Custo Total: 3.519.872€ 

Nº 2, Julho 09  

CASTILLA Y LEÓN/CENTRO: BIN_SAL_RIESGOS – Prevenção de Riscos na  
Beira Interior Norte–Salamanca 

CENTRO/EXTREMADURA/ALENTEJO: TI - TÆJO INTERNACIONAL 

ALENTEJO/ALGARVE/ANDALUCÍA: PIDETRANS - Plano Integral para o    
Desenvolvimento Empresarial Transfronteiriço  

ALENTEJO/ALGARVE/ANDALUCÍA: GUADITER – Itinerários do              
“Baixo Guadiana (BG)” 
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JORNADAS TRANSFRONTEIRIÇAS 2009 

 
Entre Março e Abril deste ano, nas cidades de Salamanca, Badajoz, Vila 
Nova de Cerveira e Faro, decorreram as quatro Jornadas de Informação 
POCTEP, dirigidas a todos os beneficiários dos projectos aprovados na 
Primeira Convocatória, das seis Áreas de Cooperação: Galicia/Norte; 
Castilla y León/Centro e Castilla y León/Norte; Centro/Extremadura/
Alentejo; Alentejo/Algarve/Andalucía e Plurirregional.  
 
Estas sessões práticas de informação/formação, foram organizadas pe-
las respectivas Coordenações Regionais de Castilla y León, Norte, Ex-
tremadura e Algarve, juntamente com o Secretariado Técnico do Pro-
grama, para ajudar e orientar os beneficiários dos projectos aprovados 
na gestão, execução e acompanhamento dos mesmos. 
 
Os principais temas apresentados foram o Manual de Gestão de Projec-
tos aprovados, o Guia de Informação e Publicidade, a descrição das 
estruturas de gestão e controlo do Programa, as obrigações dos benefi-
ciários, a normativa sobre a elegibilidade das despesas, o procedimento 
de validação de despesas e circuito financeiro, o sistema de pagamen-
tos do FEDER, assim como os sistemas de controlo.  
 
Os representantes dos organismos de gestão do Programa (Autoridade 
de Gestão, Autoridade de Certificação, Coordenadores Regionais/
Nacionais e Secretariado Técnico Conjunto) apresentaram os vários 
pontos da agenda de trabalhos e responderam às questões dos benefi-
ciários sobre aspectos práticos da gestão dos projectos.  
 
No total, estas Jornadas contaram com cerca de 700 participantes, 
estando representados todos os organismos beneficiários dos 81 projec-
tos aprovados na 1ª convocatória do POCTEP.  
 
Os resultados dos questionários respondidos revelam um grau de satis-
fação geral elevado, tendo sido especialmente apreciados pela sua qua-
lidade, os suportes documentais fornecidos (Manual de Gestão, Guia de 
I&P e CD ROM) e as apresentações dos distintos oradores. 

Badajoz, 24 de Março de 2009 

Faro, 22 de Abril de 2009 

Salamanca, 17 de Março de 2009 

Vila Nova de Cerveira, 31 de Março de 2009 

Nº 2, Julho 09  

“KIT” de comunicação  
distribuído nas jornadas 
de informação para be-

neficiários de  
projectos aprovados 
(CD Rom, Manual de 
Gestão de Projectos 

Aprovados e Guia de I&P)  
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3º Comité de Acompanhamento e 5º Comité de Gestão 
(Santiago de Compostela, 18/06/09)  

A identificação, transferência e disseminação de boas práticas na gestão de 
programas de cooperação territorial, contribuindo para a melhora da política 
regional é também um objectivo importante para o POCTEP.  

Neste contexto, o STC POCTEP tem vindo a desempenhar um papel de relevo, 
sendo considerado um modelo de gestão/cooperação para outros Programas, 
países e regiões, fora e dentro da UE. 

Desde a sua implementação em 2008, várias têm sido as “visitas de estu-
do” (study-trips), organizadas por outros Programas de cooperação, realiza-
das ao STC, em Badajoz. 

No âmbito de um intercâmbio de experiências e conhecimentos, em Maio de 
2008, realizou-se uma visita às regiões da Extremadura, Alentejo e Centro, de 
uma delegação do Programa Binacional de Desenvolvimento Fronteiriço 
HONDURAS–EL SALVADOR, co-financiado pela UE, e cuja organização esteve 
a cargo do GIT Extremadura. 

Os membros do COMITÉ DE ACOMPANHAMENTO do POCTEP reuniram-se no passado dia 18 de 
Junho de 2009, em Santiago de Compostela (Espanha). 

Os principais temas abordados na ordem de trabalhos foram a análise e aprovação do relatório 
anual de 2008, a assistência técnica de 2009 e a reprogramação do POCTEP. Além disso, apresen-
tou-se ainda um balanço da primeira convocatória de projectos e um ponto de informação geral 
sobre o arranque dos projectos aprovados e sobre as actividades de comunicação do Programa.  

¡¡¡2ª Convocatória!!! 
O Comité de Acompanhamento debateu ainda sobre o lançamento da segunda convocatória de projectos, acordando com a 
realização de uma reunião, agendada para o próximo mês de Novembro, onde se definirão as bases e o calendário da nova 
convocatória, que deverá decorrer em 2010.  

TRANSFERÊNCIA DE BOAS PRÁTICAS  

Nº 2, Julho 09  

Em Dezembro de 2008, o STC foi convidado a participar num seminário de 
troca de experiências sobre projectos de cooperação transfronteiriça, em 
Montenegro. Este seminário foi organizado pela AECID (Agência Espanhola de 
Cooperação Internacional para o Desenvolvimento, Oficina Técnica de Coope-
ração com os Balcãs da Embaixada de Espanha) e dirigia-se aos municípios de 
Montenegro e Secretariado para a Integração Europeia. Em Junho de 2009, 
outra delegação da AECID realizou uma visita de estudo ao STC em Badajoz e 
a vários projectos INTERREG IIIA. 

No âmbito de uma análise comparativa sobre a cooperação nas regiões de 
fronteira de Portugal-Espanha e Suécia-Noruega, da autoria do Prof. Eduardo 
Medeiros do Centro de Estudos Geográficos da Universidade de Lisboa, reali-
zaram-se também duas visitas de estudo do Programa INTERREG SUÉCIA-
NORUEGA (Fevereiro e Maio de 2009) ao STC em Badajoz, com o objectivo de 
promover um intercâmbio de experiências e boas práticas sobre a gestão de 
Programas de cooperação. 

Ainda no mesmo dia, pela tarde, também os membros do COMITÉ DE GESTÃO do POCTEP reuni-
ram-se para tratar temas relacionados com a situação dos Sistemas de Gestão e Controlo do Pro-
grama, com o desenvolvimento da aplicação informática FONDOS 2007, o orçamento da assistên-
cia técnica de 2009 e os avances dos projectos aprovados. 

 
A concepção do desenho e estrutura do 
sistema de informação FONDOS 2007 co-
meçou a ser desenvolvido em 2007, tendo 
ficado operacional e accesible a todas as 
estruturas de gestão do POCTEP em 2008. 
A Autoridade de Gestão definiu o sistema 
FONDOS 2007 como sendo a única plata-
forma de centralização de dados financei-
ros do Programa. 
 
Ao longo de 2008 decorreram várias reuni-
ões entre a IGAE (organismo responsável 
pela concepção e implementação do siste-
ma), a Autoridade de Gestão e o STC, 
para o desenvolvimento do sistema e reso-
lução das incidências detectadas.  
 
O Módulo de Validação estará disponível 
no final do verão, tanto para a validação 
das despesas como para os pedidos de 
reembolso, estando previsto realizar jor-
nadas de formação destinadas aos Orga-
nismos Intermédios e aos Beneficiários, no 
próximo mês de SETEMBRO de 2009, em 
Portugal e Espanha. 
 
Por sua vez, o STC em colaboração com a 
IGAE, irá também preparar um Manual 
para auxiliar todos os utilizadores no pro-
cessamento de dados na aplicação      
FONDOS 2007.  
 

A apresentação do estudo do Prof. Medeiros A Cooperação Transfronteiriça na Raia Ibérica - 
uma síntese geográfica dos impactos territoriais do INTERREG-A, foi feita em Lisboa, a        
6 de Maio de 2009, e está disponível na página web POCTEP, na secção Documentos>INTERREG 
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Nos dois últimos meses procedeu-se a 
uma actualização importante dos con-
teúdos da página web POCTEP, cujas 
principais novidades são: 
 
• Projectos Aprovados (fichas 

resumo dos 81 projectos e 
browser) 

• Regiões (fichas resumo e pro-
jectos das 8 regiões) 

• Procedimentos (FAQs) 
• Comunicação (e-biblioteca e 

galeria de fotos) 
• Contactos (estruturas de      

gestão) 
• Links (CE, projectos, outros 

Programas…) 
• Documentos: lista de beneficiá-

rios, formulários e modelos 
normalizados (adiantamentos, 
modificações, viagens e aloja-
mento, fichas de contratos…) 

 
Igualmente, e dando resposta às indi-
cações da CE, que recomenda a publi-
cação, sempre que possível,  de infor-
mação essencial sobre os Programas/
Projectos em inglês, para facilitar a 
troca de boas práticas e contribuir 
para uma maior visibilidade, criou-se 
também uma sub-rubrica na secção de 
“Apresentação” do Programa intitula-
da “POCTEP IN ENGLISH”, com infor-
mação básica sobre o POCTEP e      
projectos aprovados. 
 
Por último, actualizou-se o espaço de 
“Acesso Reservado”, incluindo docu-
mentos de trabalho dirigidos unica-
mente ao Comité de Gestão POCTEP. 

AGENDA DE EVENTOS POCTEP 

Evento Data Lugar 

Plano de formação de FONDOS 
2007 para Organismos Intermé-
dios e  Beneficiários 

Setembro 2009 Madrid e Lisboa 

Reunião de preparação do 4º 
Comité de Acompanhamento 
(calendário 2ª convocatória) 

Novembro 2009 Espanha 

Data limite para a apresenta 
ção do 1º pedido de pagamen-
to de projectos ao STC  

15 Dezembro 2009 STC Badajoz 

3ª edição do Boletim Informati-
vo POCTEP 

Dezembro 2009 www.poctep.eu 

HORÁRIO DE VERÃO STC  
para atenção ao público: 

de 29 de Junho a 15 de Setembro de 2009 (excepto Agosto): 
Manhãs: de 2ª a 6ª:  
das 9h00 às 14h30 
Tardes: 3ª e 4ª:  
das 17h às 19h00 

AGOSTO: 
Manhãs: de 2ª a 6ª:  
das 8h30 às 14h30 

Os prémios “REGIOSTARS” fazem parte 
do esforço de comunicação proposto 
pela Comissão Europeia na sua Comuni-
cação de 8 de Novembro de 2006 (COM 
(2006) 675), sobre “As Regiões e a Mu-
dança Económica”.  

O objectivo fundamental desta compe-
tição é identificar boas práticas no de-
senvolvimento regional e destacar pro-
jectos originais e inovadores, que po-
derão ser atractivos e inspiradores para 
outras regiões. 

Na edição dos prémios “REGIOSTARS  
2010”, anunciada em Fevereiro deste ano, entre os três temas a concurso, 
a categoria 6 “Informação e Comunicação” galardoará a melhor página 
web, que ofereça informação de qualidade, mostrando o valor-
acrescentado europeu. 

Neste contexto, a Autoridade de Gestão do Programa participa nesta com-
petição, tendo apresentado uma candidatura aos “REGIOSTARS 2010” com 
a página web www.poctep.eu, contribuindo desta forma para o desenvolvi-
mento regional e para a visibilidade da UE, do FEDER e do POCTEP. 

Esperamos que nas edições futuras dos prémios “REGIOSTARS” os projectos 
POCTEP possam também participar e, por isso, incentivamos a que conce-
bam e planifiquem as suas actividades de informação e publicidade, consi-
derando uma possível participação nesta iniciativa, contribuindo para a 
visibilidade dos projectos europeus.   

Para mais informação sobre os prémios “REGIOSTARS” poderão consultar a 
página web “INFOREGIO”.  

Nº 2, Julho 09  

¡REGIOSTARS 2010! 


