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INTERREG Sudoe o cuando la cooperación transnacional construye Europa 

 

¡Hace más de 15 años que el programa de cooperación territorial Interreg Sudoe 
contribuye al desarrollo económico, social, territorial y cultural del Suroeste 
europeo! Y para celebrarlo, se organizará una conferencia sobre la cooperación 
territorial en Bruselas en junio del 2018. La periodista de la BBC Claire Doole 
animará un debate entre representantes políticos e institucionales sobre los logros 
del programa y el impacto de los posibles escenarios del futuro de la política de 
cohesión en el suroeste europeo. Este debate se complementará con la intervención 
de proyectos claves en distintos sectores, desde la innovación hasta la lucha contra 
el cambio climático, que compartirán sus experiencias relativas a su contribución al 
desarrollo de un espacio de 770.904 km2 para mejorar el día a día de los ciudadanos 
europeos. Entonces, ¿Van a faltar a esta jornada? 

 

Cuándo: 6/06/2018 

Dónde: Comité de las Regiones, Bruselas (Bélgica) 
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PROGRAMA 

 

9.00  Boas-vindas 
 P. Branda, Membro, Comité Europeu das Regiões 

 
 
9.15 Interreg Sudoe, uma visão sobre 15 anos de cooperação 

 A Autoridade de Gestão do Programa oferecerá a sua visão do Programa 
e do impacto que causou no seio do território ao longo dos últimos 15 
anos. 

 
 J.J. Sota, Consejero de Economía y Hacienda, Gobierno de 

Cantabria 
 

9.25 Interreg Sudoe na práctica: projetos para a coesão – inovação 

 

9.45 Painel 1 – O valor acrescentado da cooperação transnacional para 
o desenvolvimento territorial europeu: Interreg Sudoe ou 770 904 
km2 de problemáticas partilhadas.  

 
 Representantes políticos e institucionais irão debater sobre a pertinência 

territorial do Programa Sudoe, salientando o valor acrescentado para 
suprimir problemáticas comuns. Ao terminar a sessão, realizar-se-á uma 
sessão de perguntas e respostas. 

 
 Membro do Parlamento Europeu (tbc) 
 Comissário Geral da Igualdade dos Territórios (nome por 

confirmar) 
 Teresa Jorge, Centro Comissão de Coordenação e 

Desenvolvimento Regional do Centro 
 DG REGIO, Comissão Europeia (nome por confirmar) 

 

11.00  Interreg Sudoe na práctica: Projetos para a coesão – alteração 
climática 
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11.20 Coffee break 

 

11.45 Painel 2: Interreg Sudoe, um Programa que impacta sectores de 
atividades-chave para a coesão no sudoeste europeu 

Vários peritos em coesão e desenvolvimento territorial europeu 
oferecerão a sua visão do valor acrescentado da cooperação 
transnacional no sudoeste europeu para o desenvolvimento de sectores 
económicos chave e consequentemente, para a coesão territorial. A sessão 
concluirá com uma sessão de perguntas e respostas. 

 Conferência das Regiões Periféricas e Marítimas (nome por 
confirmar) 

 V. Margaras, Centro de Investigação do Parlamento Europeu 
(EPRS) 

 G. Dali, Programa ESPON 
 E. Medeiros, Universidade de Lisboa.  

 

13.00  Interreg Sudoe na práctica: Projetos para a coesão – gestão de 
recursos hídricos  

 

13.15 Conclusões 

 

13.30 Coktail 

 

 

 

 

Contacto  

 

Andréa Rodriguez 

+34 942238344 

Andrea.rodriguez@interreg-sudoe.eu 


