
Em que consiste?

As regiões do sudoeste da Europa têm problemá-
ticas comuns: investimento escasso em investi-
gação e desenvolvimento, baixa competitividade 
das pequenas e médias empresas e exposição às 
alterações climáticas e aos riscos ambientais.

A União Europeia considera que a forma mais 
eficiente de encontrar soluções a estes desafios 
é trabalhar em comum. Unindo os esforços su- 
perando as barreiras nacionais permitirá extrair 
as melhores ideias, partilhar boas práticas e evitar 
duplicar os trabalhos.

A ferramenta europeia para fomentar a procu-
ra comum de soluções é o Programa Interreg  
Sudoe, cujo nome completo é Programa de Co- 
operação Interreg V-B Sudoeste Europeu.

O Programa financiará, entre 2014 - 2020, pro-
jetos formados por alianças de entidades de di-
ferentes regiões e países do sudoeste europeu. 
Conta para isso com um orçamento de 141 mi- 
lhões de euros.

As prioridades

Os projetos devem tratar sobre uma das cinco 
prioridades do Programa. Foram escolhidas por 
serem aquelas em que a cooperação transnacio-
nal tem um maior impacto no sudoeste da Euro-
pa.
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Quem sairá ganhando?

Toda a cidadania, que experimentará um maior 
nível de bem-estar com uma economia mais de- 
senvolvida, maior eficiência energética dos edifí-
cios, maior protecção contra os riscos naturais e 
valorização do seu património natural e cultural.

As PME, que verão aumentados os seus benefí-
cios graças ao investimento em I+D+i, as inicia-
tivas de desenvolvimento empresarial e os ser-
viços de internacionalização.

Os investigadores e as administrações públi-
cas, que terão acesso a novos conhecimentos e 
recursos colaborando com investigadores e ad-
ministrações de outros países e regiões.

O que é Interreg?

O Programa Interreg Sudoe faz parte do objetivo 
europeu de cooperação territorial, mais conheci-
do como Interreg. Este objetivo faz parte por sua 
vez da ferramenta financeira mais importante da 
política regional europeia: o Fundo Europeu de 
Desenvolvimento Regional (FEDER). 

Concretamente, o Programa Interreg Sudoe é 
um dos 15 programas do objectivo Interreg B 
que financia a cooperação transnacional, (entre 
regiões dos diferentes países). Por seu lado, In-
terreg A apoia a cooperação transfronteiriça e o 
Interreg C a cooperação interregional.

Quem pode participar?

As entidades que podem organizar projetos  
financiados pelo Programa são organizações  
públicas ou privadas (exceto as grandes empre-
sas) procedentes das seguintes regiões:

Espanha: todas as comunidades autónomas (ex-
ceto Canárias) e as cidades autónomas de Ceuta 
e Melilla.

As seis regiões do sudoeste de França: Aquita-
nia, Auvernia, Languedoc-Rosellón, Limosín, Mi-
di-Pyrénées e Poitou-Charentes.

Portugal: todas as regiões continentais (exce-
tuando portanto Madeira e Açores).

Reino Unido (Gibraltar).

O Principado de Andorra.

Mais informação: pode aceder a toda a informação do Programa na página web  
www.interreg-sudoe.eu 
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