Lógica de intervenção do
Programa Interreg VI-B
Sudoeste Europeu
2021-2027
=> Preparar o território para os efeitos
das alterações climáticas
=>
naturais endógenos
=> Contribuir para a descarbonização
dos sectores produtivos

1

Preservar o capital natural e
reforçar a adaptação às alterações climáticas no SUDOE

=> Inovação aplicada e de proximidade => Responder ao despovoamento e ao
envelhecimento
e inovação aplicada centrada na
coesão social e territorial
=> Valorizar o património cultural e a
ruralidade do território
=> Procura de soluções tecnológicas
para os desafios endógenos
=> Desenvolver sistemas de produção
=> Reforçar os sectores de excelência
sustentáveis

2

Promover a coesão social e o
equilíbrio territorial e demográfico no SUDOE através da
inovação e transformação dos
sectores produtivos

ORIENTAÇÕES
ESTRATÉGICAS

Preservar o capital natural
e reforçar a adaptação às
alterações climáticas no
SUDOE

2 · uma Europa mais verde (…)

ORÇAMENTO FEDER (em milhões de euros)

Promover a coesão social e o

demográfico no SUDOE através da

=> Capitalizar as boas práticas de
cooperação
=>
cooperação dos actores-chave
=> Maximizar o impacto do Programa
no território e nos seus actores-chave

4

Reforçar o impacto do SUDOE
nos territórios

património e serviços

Reforçar a coesão social e o equilíbrio territorial
e demográfico do SUDOE através da inovação e do
desenvolvimento endógeno

1·

uma Europa mais competitiva e mais inteligente (…)

4 · uma Europa mais social e
inclusiva (…)

ISO 1 Uma melhor governação da cooperação
OS 2.4 Promover a adaptação às
alterações climáticas, a prevenção
dos riscos de catástrofe e a resiliência,

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

3

=> Promover uma identidade do
espaço

O SUDOE é um território periférico interior, com características demográficas (despovoamento rural e envelhecimento) e territoriais
(relações urbano-rural e centro-periferia) interligadas, e condições ambientais únicas que fazem do espaço SUDOE uma zona de
referência para a União Europeia.

OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS

VISÃO

PRIORIDADES

DESAFIOS E
NECESSIDADES

Programa em curso de aprovação pela Comisão Europeia

em ecossistemas
16,7 M€

OS 2.5 Promover o acesso à água e
a gestão sustentável da água
13,7 M€

OS 4.1

OS 1.1 Desenvolver e reforçar as
inovação e a adoção de tecnologias
avançadas
17,6 M€

OS 1.4 Desenvolver competências
para a especialização inteligente, a
6,8 M€
OS 2.7 Reforçar a proteção e
preservação da natureza, a
biodiversidade e as infraestruturas
urbanas, e reduzir todas as formas
de poluição
13,7 M€

dos mercados de
trabalho e o acesso a empregos de
qualidade,
das infraestruturas sociais e da
promoção da economia social
4,9 M€
OS 4.5 Garantir a igualdade de
acesso aos cuidados de saúde,
fomentar a resiliência dos sistemas
de saúde, inclusive dos cuidados de
saúde primários, e promover a
transição dos cuidados institucionais
para os cuidados centrados na
família e de proximidade
11,8 M€
OS 4.6 Reforçar o papel da cultura e
do turismo sustentável no
desenvolvimento económico, na
inclusão social e na inovação social
7,9 M€

ISO 6.6 Outras ações para apoiar

matéria de cooperação (todas as
vertentes)
4,9 M€

