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1.A.

1.B.

1. Gañar todos coa cooperación.
3.
3.A.

3.B.
2. Compartir recursos.
5.
5.B.
6.
3. Apostar na intelixencia, no traballo, no esforzo e na
inclusión.

6.C.
6.D.

4. Facer confianza en nos mesmos.
6.E.
6.F.
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1)

concentración
4)

2)

proxectos realistas

enfoque a resultados

complementen e enriquezan
5)

recompensa ao rendemento
3)
programación integrada

instrumentos de financiamento con
reembolso

6)

3

DIAGNÓSTICO Y DAFO
1. UNA EURORREGIÓN INNOVADORA QUE APUESTA POR LA INVESTIGACIÓN Y LA
TRANSFERENCIA

1.1. INVERSIÓN EN I+D+i

Tabla 1.

País/región

Total

Empresa

Sector Público

Universidades

Org. privadas sin ánimo de lucro

4

1.3. INNOVACIÓN REGIONAL

1.2. PATENTES

Tabla 3.
Regional Innovation Scoreboard

Regional Innovation Scoreboard

Población
con educación
terciaria

Inversión
pública en I+D

Inversión de
empresas en I+D

País/región

Inversión en
innovación
(no I+D)

Pymes con
innovación
doméstica

Pymes que
colaboran con
otras

País/región

Co-publicaciones
público-privadas

Patentes ante
la EPO

(de producto o proceso)

Innovadores no
tecnológicos

Empleo en
servicios
intensivos en
conocimiento y
en producción de
nivel tecnológico
medio-alto/alto

Regional Innovation Scoreboard

Tabla 2.
País/región

País/región

2007

2009

2011

País/región

(mkt u organizacional)

Regional Innovation Scoreboard
Figura 1.
120,00
100,00

1.4. ESPECIALIZACIÓN INTELIGENTE

80,00
60,00
40,00
20,00
0,00

UE27

11,43

12,87

11,34

12,29

9,95

10,26

9,20

11,95

2005

2006

2007

2008

España

Galicia

Portugal

Norte

9,40
6,57

2009

Fuente:
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Innovadores
tecnológicos

Innovadores
tecnológicos

(de producto o proceso)

junto con una evaluación de la technology relatedness y
market relatedness.
1.5. PARQUES TECNOLÓGICOS

AvePark – Parque de Ciência e Tecnologia, S.A. Guimarães

Parque Tecnológico de Galicia – Tecnópole

Brigantia EcoPark – Parque de Ciência e Tecnologia

Parque de Ciência e Tecnologia de Santa Maria da Feira
— FeiraPark

Parque Tecnológico y Logístico de Vigo
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Parque de Ciência y Tecnologia da Maia – Tecmaia

Figura2.

Parque de Ciência e Tecnologia da Universidade do Porto — UPTEC

1.6. LAS TIC EN EL PIB

Fuente:
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Tabla 4.
País/región

2007

2008

2009

2010

2. UNA EURORREGIÓN COMPETITIVA QUE APUESTA POR EL EMPLEO

Fuente:

2.1. PIB

Tabla 5.
País/región

2009

2010

2011

2012

Fuente:
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Figura 3.1SPEVDUP*OUFSJPS#SVUPQPS/654FOFTUBOEBSEFQPEFS
BERVJTJUJWP &1" DPNPQPSDFOUBKFEFMBNFEJBEFMB6&
Tabla 6.&WPMVDJØOEFM1*# NJMMPOFTEFFVSPT QSFDJPTDPSSJFOUFT

País/región

2008

2009

2010

2011

2012

&TQB×B











(BMJDJB











1PSUVHBM











/PSUF











Fuente: *OTUJUVUP/BDJPOBMEF&TUBEJTUJDB &TQBOB *OTUJUVUP/BDJPOBMEF&TUBUJTUJDB 1PSUVHBM

2.2. NIVEL DE EMPLEO
-PTJOEJDBEPSFTRVFIBOFYQFSJNFOUBEPVOBFWPMVDJØONÈTESBNÈUJDBFOMB&VSPSSFHJØOFOMPTÞMUJNPT
B×PTIBOTJEPZTPOMPTSFMBDJPOBEPTDPOFMNFSDBEPEFUSBCBKP EFNBOFSBFTQFDJBM FMDPSSFTQPOEJFOUFB
MBTUBTBTEFQBSP"TÓ FOFMB×P(BMJDJBZFM/PSUFEF1PSUVHBMQSFTFOUBCBOVOBTUBTBTEFQBSPNVZ
TVQFSJPSFTBMBNFEJBFVSPQFB   -BSFHJØO/PSUF DPOVO FO QSFTFOUBCBUBNCJÏOVOB
UBTBEFQBSPTVQFSJPSBMBEF1PSUVHBM   NJFOUSBTRVFMBUBTBEFQBSPEF(BMJDJB   FSBJOGFSJPS
BMBNFEJBEF&TQB×BFODJODPQVOUPT  1PSUBOUP FOFMNBSDPEFMB&VSPSSFHJØO (BMJDJBQSFTFOUBVOB
UBTBEFQBSPTVQFSJPSBMBEFMBSFHJØO/PSUF DPOVOBEJGFSFODJBEFNÈTEFQVOUPTFO

Fuente: &VSPTUBU3FHJPOBM:FBSCPPL

Tabla 7. 5BTBTEFMNFSDBEPEFUSBCBKP 

(% of the EU-27 average, EU-27 , = 100)
50
50 - 75
75 - 100
100 - 125
125
Data not available

&OUÏSNJOPTEFFWPMVDJØOEFM1*# MBFDPOPNÓBHBMMFHBZ
MB FTQB×PMB IBO TVGSJEP VOB DPOUSBDDJØO FO FM QFSJPEP
o RVFNBOJGJFTUB FMJNQBDUPEFMBDSJTJTFDPOØ
NJDB-PTEBUPTEJTQPOJCMFTQBSBMBSFHJØO/PSUF TJCJFO
QSFTFOUBOVOEFTDFOTPEFM1*#FOFMB×P WPMWJFSPO
BDSFDFSFO BVORVFTJOMMFHBSBBMDBO[BSFMWBMPSEF


Tasa de paro
País/región

2008

Tasa de empleo (a partir de 16 años)

Tasa de actividad

2010

2012

2008

2010

2012

2008

2010

2012
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Fuente: &VSPTUBU
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-BTFMFWBEBTUBTBTEFQBSPKVWFOJM KØWFOFTEFNFOPTEF
B×PT GSFOUFBMBNFEJBFVSPQFBTPOPUSBEFMBTDBSBD
UFSÓTUJDBTNÈTSFMFWBOUFTEFMNFSDBEPMBCPSBMFOMB&VSPS
SFHJØO "TÓ  (BMJDJB QSFTFOUBCB VO   EF EFTFNQMFP
KVWFOJMFOZFM/PSUFEF1PSUVHBMVO  BNCPT
WBMPSFT NVZ TVQFSJPSFT B MPT EF MB 6&    BVORVF
JOGFSJPSFTBTVTSFTQFDUJWPTOBDJPOBMFT
&ODVBOUPBMEFTFNQMFPGFNFOJOP MPTWBMPSFTQSFTFOUB
EPTFOMBUBCMBTJHVJFOUFJOEJDBORVFÏTUFFTTVQFSJPSBM
NBTDVMJOP FO UPEPT MPT ÈNCJUPT HFPHSÈGJDPT DPOTJEFSB
EPTFYDFQUPFO(BMJDJBZ1PSUVHBM EPOEFFT QVOUPTZ
 QVOUPTJOGFSJPSSFTQFDUJWBNFOUF-BNBZPSEJGFSFODJB
FOUSF EFTFNQMFP NBTDVMJOP Z GFNFOJOP TF EB FO MB
SFHJØO/PSUF DPOVOBEJGFSFODJBEF QVOUPT"TÓ UBOUP
(BMJDJB DPNP MB SFHJØO /PSUF BTÓ DPNP TVT SFTQFDUJWPT
ÈNCJUPT OBDJPOBMFT  TF FODVFOUSBO B DJFSUB EJTUBODJB
FOUSF MB JHVBMEBE FO UÏSNJOPT EF PDVQBDJØO MBCPSBM 
TJUVBDJØORVFDBTJTFEBFOMB6& DPOTPMPVOBEÏDJNBEF
EJGFSFODJBFOUSFEFTFNQMFPNBTDVMJOPZGFNFOJOP
1PSPUSBQBSUF MPTWBMPSFTQBSFDFOTVHFSJSRVFMBTJUVBDJ
ØOMBCPSBMEFMBNVKFSDPOSFTQFDUPBMIPNCSFFO(BMJDJB
FTNFKPSRVFFOFM/PSUFEF1PSUVHBM4JOFNCBSHP UPEPT
MPT JOEJDBEPSFT EF EFTFNQMFP EF (BMJDJB NBTDVMJOP 
GFNFOJOP KVWFOJMZMBSHBEVSBDJØO TPOTVQFSJPSFTBMPT
EFMBSFHJØO/PSUF
0USP EF MPT QSPCMFNBT NÈT BDVDJBOUFT EFM NFSDBEP
MBCPSBM FO MB &VSPSSFHJØO FT FM EFTFNQMFP EF MBSHB
EVSBDJØO -PT WBMPSFT QSFTFOUBEPT FO MB UBCMB TJHVJFOUF
NVFTUSBO MB HSBWFEBE EF FTUF QSPCMFNB FO (BMJDJB Z FM
/PSUF EF 1PSUVHBM  DPO VOB QSPQPSDJØO EFM   Z
  SFTQFDUJWBNFOUF TPCSF MB UBTB EF EFTFNQMFP
UPUBM4JCJFOMBTJUVBDJØOFO(BMJDJBFTNFOPTHSBWFRVF
FO MB SFHJØO /PSUF  BNCBT SFHJPOFT QSFTFOUBO QFPSFT
SFTVMUBEPTRVFTVTSFTQFDUJWPTOBDJPOBMFTZRVFMBNFEJB
EF MB 6& 4JO FNCBSHP  FO FTUF DBTP MB EJGFSFODJB DPO
SFTQFDUP B MB 6& OP FT UBO NBSDBEB  QVFTUP RVF MB
QSPQPSDJØO EF EFTFNQMFBEPT EF MBSHB EVSBDJØO DPO
SFTQFDUPBMUPUBMFTEFM 
-BUBCMBTJHVJFOUFQSFTFOUBUBNCJÏOMBUBTBEFQPCMBDJØO
BDUJWBDPOFEVDBDJØOTVQFSJPS RVFSFQSFTFOUBVO 

FO(BMJDJBZVO FOFM/PSUFEF1PSUVHBM-BEJGFSFODJBFOUSFFMSFTVMUBEPDPSSFTQPOEJFOUFBBNCBTSFHJPOFTQPESÓB
JOEJDBSVOBNBZPSDVBMJGJDBDJØO EFMBQPCMBDJØOBDUJWBHBMMFHB&ODVBOUPBFTUBWBSJBCMF MBSFHJØO/PSUFZ1PSUVHBMTF
FODVFOUSBOQPSEFCBKPEFMBNFEJBFVSPQFB EPOEFFM EFMBQPCMBDJØOBDUJWBUJFOFFTUVEJPTTVQFSJPSFT NJFOUSBT
RVF(BMJDJBZ&TQB×BTVQFSBOMBNFEJB5FOJFOEPFODVFOUBRVFFMUFKJEPQSPEVDUJWPHBMMFHPQSFTFOUBVOBFTUSVDUVSB
TFDUPSJBMDBSBDUFSJ[BEBQPSVOBFTQFDJBMJ[BDJØOSFMBUJWBFOTFDUPSFTEFJOUFOTJEBEUFDOPMØHJDBNFEJBCBKBZVOBGBMUBEF
JOOPWBDJØO MBTFMFWBEBTUBTBTEFQPCMBDJØOBDUJWBDPOFEVDBDJØOTVQFSJPSQBSFDFOIBDFSSFGFSFODJBBMQSPCMFNBEFMB
TPCSFDVBMJGJDBDJØOFO(BMJDJBZ&TQB×B
Tabla 8. *OEJDBEPSFTEFEFTFNQMFP 

País/región

Total

Hombres

Mujeres

15-24 años

Desempleo de larga duración
(% del desempleo total)

Tasa de población con
Ed. Superior
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Fuente: &VSPTUBU

"QFTBSEFRVFMBTJUVBDJØOEFMEFTFNQMFPFOMB&VSPSSFHJØOQSFTFOUBJOEJDBEPSFTNÈTGBWPSBCMFTRVFMPTEF&TQB×BZ
CBTUBOUFQSØYJNPTBMPTEF1PSUVHBM QSFTFOUBOJWFMFTNVZBMFKBEPTEFMPTEFPUSPTQBÓTFTFVSPQFPT DVZBTFDPOPNÓBT
FTUÈOCBTBEBTFOFMDPOPDJNJFOUPZMBJOOPWBDJØO&TUFIFDIPTFNBOJGJFTUB FTQFDJBMNFOUFFOFMDBTPEFMEFTFNQMFP
KVWFOJMZEFOVFWPTUJUVMBEPT"TÓ MB&VSPSSFHJØOQSFTFOUBVOBSFEVDJEBDBQBDJEBEQBSBMBSFUFODJØOZGJKBDJØO EFUBMFOUP
ZEFOVFWPDPOPDJNJFOUPRVFQSPWPDBVOBNJHSBDJØOEFMBTQFSTPOBTNÈTDBQBDJUBEBTZQSFQBSBEBTIBDJBPUSPTQBÓTFT
DPONFKPSFTSFTVMUBEPTFO* % J
2.3. PYMES
&OMPSFGFSFOUFBMBFTUSVDUVSBFNQSFTBSJBM FYJTUFOEPTFMFNFOUPTDMBSBNFOUFEJGFSFODJBEPSFTEFMUFKJEPFNQSFTBSJBMEFMB
&VSPSSFHJØO1PSVOMBEP MBNBZPSQBSUFEFMBFTUSVDUVSBFNQSFTBSJBMEFMB&VSPSSFHJØOFTUÈDPOTUJUVJEBQPSQFRVF×BTZ
NFEJBOBTFNQSFTBT QZNFT  USBCBKBEPSFT 1PSPUSPMBEP DBTJMBUPUBMJEBEEFMBTQZNFTTPONJDSPFNQSFTBT NFOPT
EFFNQMFBEPT 
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Tabla 9.

País/región

Nº Total
de Empresas

Fuente:

Pymes
(0-249)

Microempresas
(0-9)

Pequeñas
(14-49)

Medias
(50-249)

Grandes
(250 y más)

Tabla10. 1SJODJQBMFTJODVCBEPSBTFOMB&VSPSSFHJØO(BMJDJBo/PSUFEF1PSUVHBM

Galicia

Norte de Portugal

6OJOPWBIUUQXXXVOJOPWBPSHFT
$FOUSPEF&YQFSJNFOUBDJØOZ%FTBSSPMMP
&NQSFTBSJBM $&%& IUUQXXXGFVHBFTJOEFY
QIQ 7@EJSDPOUFOUT7@NPEBSUJDVMPTJE
1)14&44*%VLQRBIVDBLJFUKTMUS
$FOUSPEF*OJDJBUJWBT&NQSFTBSJBMFTEF1PSUPEP
.PMMFIUUQXXXQPSUPEPNPMMFFT
$JUFYWJIUUQXXXDJUFYWJFT
*ODVCBEPSBEF5FDOØQPMF
IUUQXXXUFDOPQPMFFT
$FOUSPEF*OJDJBUJWB&NQSFTBSJBM"(SBOYB
IUUQXXXDJFBHSBOYBDPN
$FOUSPEF/FHPDJPT$0'&3
IUUQDFOUSPEFOFHPDJPTGFSSPMDPN
*ODVCBEPSBTEFMBT$ÈNBSBTEF$PNFSDJP *OEVTUSJB
Z/BWFHBDJØOEF7JHP "$PSV×B -VHP 0VSFOTF
4BOUJBHP 'FSSPM7JMBHBSDÓBEF"SPVTB

*/$6#0o*ODVCBEPSBEF*OJDJBUJWBT&NQSFTBSJBJT
*OPWBEPSBTIUUQJODVCPFV
*ODVCBEPSB4BOUP5JSTP
IUUQXXXGBCSJDBTBOUPUIZSTPQU
*/07"("*"o$FOUSPEF*ODVCBÎÍPEF#BTF
5FDOPMØHJDBIUUQXXXJOPWBHBJBQUJODVCBUJPO
/&5o/PWBT&NQSFTBTF5FDOPMPHJBT
IUUQXXXOFUTBQU
41*/1"3, "WF1BSL 
IUUQXXXTQJOQBSLQU
*ODVCBEPSBEFM*OTUJUVUP&NQSFTBSJBMEP
.JOIPIUUQXXXQPSUBMEPFNQSFFOEFEPSQU
615&$o1BSRVFEF$JÐODJBF
5FDOPMPHJBEB6OJWFSTJEBEFEP1PSUP
IUUQVQUFDVQQU

.BRVJOBTF
BQBSFMIPT

&YQPSUBDJPOFT
*NQPSUBDJPOFT

-B&VSPSSFHJØO(BMJDJB/PSUFEF1PSUVHBMQPTFFVOBJNQPSUBOUFWPDBDJØOFYQPSUBEPSB&OFM
DBTPDPODSFUPEFMBSFHJØO/PSUFTFUSBUBEFMUFSSJUPSJPRVFNÈTFYQPSUBEF1PSUVHBMTJHOJGJ
DBOEP VO  EFM UPUBM DPO VO DSFDJNJFOUP NFEJP BOVBM FOUSF  Z  EFM  &TUB
SFHJØOFYQPSUBTPCSFUPEPB&TQB×B DMJFOUFQSFGFSFOUF QFSPUBNCJÏOB"OHPMB 'SBODJB &6"
Z "MFNBOJB %FOUSP EF MBT UJQPMPHÓBT EF QSPEVDUPT FYQPSUBEPT EFTUBDBO MPT QSPEVDUPT
JOEVTUSJBMFT HSBOQFTPEFMBJOEVTUSJBUSBOTGPSNBEPSB ZBMHVOPTNBUFSJBMFTQSPDFEFOUFTEF
MBFTQFDJBMJ[BDJØOQSPEVDUJWB DPNPUFYUJMPDBM[BEP "EFNÈTUBNCJÏOBQBSFDFOTFDUPSFT
FNFSHFOUFTDPNPMBT5*$ZMBCJPUFDOPMPHÓB"EFTUBDBSMBTVCSFHJØO.JOIP-JNBRVFFO
UVWPHSBOJNQPSUBODJBFOMBFYQPSUBDJØOEFBMUBUFDOPMPHÓB
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$BMÎBEP DIBQFVT
HVBSEBDIVWBT
FUD

1MÈTUJDP 
CPSSBDIBTF
TVBTPCSBT

0
.BUFSJBTUÐYUFJT
FTVBTPCSBT

2.5. INTERNACIONALIZACIÓN

.BUFSJBMEF
USBOTQPSUF

813
258

500

1.021
1.471

1 000

1.127
1.062

1 500

1.415
180

2 000

1.282
816

2 500

1.413

-BT*ODVCBEPSBTP7JWFSPTEF&NQSFTBTTPOJOJDJBUJWBTEJTF×BEBTQBSBBDFMFSBSFMDSFDJNJFOUP
ZBTFHVSBSFMÏYJUPEFQSPZFDUPTFNQSFOEFEPSFT&OFMUFSSJUPSJPEFMB&VSPSSFHJØOTFIBO
JNQMBOUBEP FO MPT ÞMUJNPT B×PT EJWFSTBT JODVCBEPSBT -B5BCMB  QSFTFOUB VOB MJTUB EF
BMHVOBTEFMBTQSJODJQBMFTJODVCBEPSBTEFMB&VSPSSFHJØO
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2.4. VIVEROS DE EMPRESAS

Figura 4. 1SJODJQBMFTHSVQPTEFQSPEVDUPTFOFMDPNFSDJPJOUFSOBDJPOBM
FOMBSFHJØO/PSUFEF1PSUVHBM 

.FUBJTDPNVOT
FTVBTPCSBT

.BEFJSB
DBSWÍPWFHFUBM
FUD

Fuente: */& 

&OFMDBTPEF(BMJDJB FO MBTFYQPSUBDJPOFTUBNCJÏOTVQFSBOBMBTJNQPSUBDJP
OFT TJHOJGJDBOEP MBTQSJNFSBTNJMMPOFTEFFVSPTZMBTTFHVOEBTBMHPNFOPT
EFNJMMPOFT&TUFIFDIPIBEBEPMVHBSBVOTBMEPGBWPSBCMFEF NJMMP
OFTEFFVSPT TJUVÈOEPTFMBUBTBEFDPCFSUVSBFOFM "ÞOBTÓ FTUBDPCFSUVSB
DPNFSDJBM FT VO   JOGFSJPS B MB SFHJTUSBEB VO B×P BOUFT  EFCJEP BM EFTDFOTP
SFHJTUSBEPQPSMBTFYQPSUBDJPOFT GSFOUFBMJODSFNFOUPEFMBTJNQPSUBDJPOFT 
&MBOÈMJTJTEFMBCBMBO[BDPNFSDJBMEF(BMJDJBDPOFMFYUSBOKFSP EFTHMPTBEBQPSTFDUP
SFT FDPOØNJDPT  OPT NVFTUSB RVF FM TVQFSÈWJU SFHJTUSBEP FO FM DPNFSDJP FYUFSJPS
HBMMFHPEFMB×P  NJMMPOFTEFFVSPTBVORVFFTUBDJGSBFTJOGFSJPSBMB
EFMFKFSDJDJPBOUFSJPS TFEFCF FTQFDJBMNFOUF BMPTTBMEPTNVZGBWPSBCMFTRVFIBO
SFHJTUSBEPMBTCBMBO[BTDPNFSDJBMFTEFUSFTTFDUPSFT

.BOVGBDUVSBTEFDPOTVNP  NJMMPOFTEFFVSPT 

"VUPNØWJM  NJMMPOFTEFFVSPT 

#JFOFTEFFRVJQP  NJMMPOFTEFFVSPT 
5BNCJÏOIBDPOUSJCVJEP BVORVFFONFOPSNFEJEB FMTVQFSÈWJURVFIBODPOUBCJMJ
[BEPFMTFDUPSEFNBUFSJBTQSJNBTZFMEFTFNJNBOVGBDUVSBT  Z NJMMPOFT
EFFVSPT SFTQFDUJWBNFOUF 
"TÓTFIBQPEJEPDPNQFOTBSFMTBMEPEFGJDJUBSJPUBOBMUP  NJMMPOFTEFFVSPT 
RVF IB BMDBO[BEP MB CBMBO[B DPNFSDJBM EFM TFDUPS EF QSPEVDUPT FOFSHÏUJDPT Z MB
DPSSFTQPOEJFOUFBBMJNFOUPT  NJMMPOFTEFFVSPT 
"MBWJTUBEFMBTFYQPSUBDJPOFTFJNQPSUBDJPOFTEF(BMJDJBZMBSFHJØO/PSUF TFPCTFS
WBRVFTVTCBMBO[BTDPNFSDJBMFTTPOQPTJUJWBT BMDPOUSBSJPRVFFO&TQB×BZ1PSUVHBM
-BCBMBO[BDPNFSDJBMEFMB&VSPSSFHJØOIBFYQFSJNFOUBEPVOJNQPSUBOUFJODSFNFO
UPFOFMQFSJPEP EFMFO(BMJDJBZEFMFOFM/PSUFEF1PSUVHBM
"TVWF[ MB&VSPSSFHJØOWJPJODSFNFOUBEBTTVTJNQPSUBDJPOFTZFYQPSUBDJPOFT
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Tabla 11.

Importaciones
País/región

2009

2011

Exportaciones
2009

2011

Balanza comercial
2009

2011

Fuente:

2.6. CLÚSTERES
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2.7. CONEXIÓN A INTERNET Y BANDA ANCHA

Tabla 12.

Clústers Galicia

Clústers Norte de Portugal

Figura 5.
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3. UNA EURORREGIÓN CABECERA EN CALIDAD
MEDIOAMBIENTAL Y P A TRIMONIO

3.1. BIODIVERSIDAD Y RED NATURA
Figura 6.

Figura 7.

Fuente: SIESTA – Spatial Indicators for a
“Europe 2020 Strategy” Territorial Analysis
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3.2. PATRIMONIO CULTURAL, TURISMO E INDUSTRIAS CULTURALES Y CREATIVAS

Figura 8.

Fuente: Statistical Atlas - Eurostat Regional Yearbook 2012
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Tabla 13.-MFHBEBTEFUVSJTUBTBBMPKBNJFOUPTUVSÓTUJDPT

País/región

2009

2010

2011

2012
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&TQB×B









(BMJDJB









1PSUVHBM









/PSUF









Fuente: &VSPTUBU

&O FM DBTP EF MB SFHJØO /PSUF EF 1PSUVHBM FT EF EFTUBDBS  FM JNQPSUBOUF
DSFDJNJFOUPUVSÓTUJDPFOUSFRVFTFTJUÞBQPSFODJNBEFMBNFEJB
EFM DPOKVOUP EFM QBÓT &M FYDFMFOUF EFTBSSPMMP EFM BFSPQVFSUP 4È $BSOFJSP
TVQFSBOEPMPTNJMMPOFTEFWJBKFSPTFO IBIFDIPRVFFMBFSPQVFSUP
IBZBSFHJTUSBEPVODSFDJNJFOUPEFM FOSFMBDJØOB"EFNÈT EVSBO
UFFTUFQFSÓPEPMBTFTUBODJBTEFUVSJTUBTIBODSFDJEPFONÈTEFNJMMØOFOMPT
FTUBCMFDJNJFOUPTIPUFMFSPT5PEPFMMPIBEFTFNCPDBEPFOFMSFDPOPDJNJFO
UPJOUFSOBDJPOBMBUSBWÏTEFQSFNJPTDPNPFM#FTU&VSPQFBO%FTUJOBUJPOQBSB
MBDJVEBEEF0QPSUP PRVFFMBFSPQVFSUP4È$BSOFJSPTFFODVFOUSFFOFM5PQ
EFMPTBFSPQVFSUPTFVSPQFPTEVSBOUFB×PTDPOTFDVUJWPT
"OBMJ[BOEP MB SFOUBCJMJEBE EFM TFDUPS IPUFMFSP EF MB &VSPSSFHJØO  MPT EBUPT
EJTQPOJCMFTFOMB5BCMBJOEJDBORVFMPTJOHSFTPTNFEJPTQPSIBCJUBDJØO
EJTQPOJCMF EF MB &VSPSSFHJØO FTUÈO QPS EFCBKP EF TVT SFTQFDUJWPT WBMPSFT
OBDJPOBMFT  JOEJDBOEP VOB NFOPS QSPEVDUJWJEBE EFM TFDUPS IPUFMFSP
"EFNÈT MPTWBMPSFTQBSB(BMJDJBTPOMJHFSBNFOUFJOGFSJPSFTBMPTEF1PSUVHBM
FOZ

1PSPUSBQBSUF FMÈNCJUPEFMBTJOEVTUSJBTDVMUVSBMFTZDSFBUJWBTUJFOFVOBJNQPSUBOUFSFMFWBODJBFO
FMDPOUFYUPBDUVBMEFMB&VSPSSFHJØOEFCJEPBRVFÏTUBTTFDBSBDUFSJ[BOQPSTFSJOUFOTJWBTFONBOP
EFPCSB FOTVNBZPSÓBDVBMJGJDBEB ZQPSSFRVFSJSEFVOBCBKBJOWFSTJØO EFCJEPBRVFOPOFDFTJUBO
HSBODBOUJEBEEFJOGSBFTUSVDUVSBTZMBNBZPSÓBEFFMMBT DPNPBVEJUPSJPTPJODVCBEPSBT ZBFTUÈO
DPOTUSVJEBT"EFNÈT DPOTUJUVZFVOTFDUPSRVFQSFTFOUBVOBHSBODBQBDJEBEEFFNQSFOEJNJFOUP
4JOFNCBSHP ÏTUFFTVOPEFMPTTFDUPSFTNÈTBGFDUBEPTFOVODPOUFYUPEFDSJTJT EFCJEPBMBSFEVD
DJØOEFTVTEPUBDJPOFTQSFTVQVFTUBSJBTZBMNFOPSHBTUPSFBMJ[BEPQPSMBQPCMBDJØOFOBDUJWJEBEFT
DVMUVSBMFT
&MTFDUPSEFMBTJOEVTUSJBTDVMUVSBMFTZDSFBUJWBTDPOUBCBFODPOFNQSFTBTFOMB&VSPSSF
HJØO  EFMBTNJTNBTFOMBSFHJØO/PSUF"UFOEJFOEPBTVEJTUSJCVDJØOQPSTFDUPSFT MBUBCMB
TJHVJFOUFNVFTUSBRVFFMTVCTFDUPSEFMQSPEVDUPHSÈGJDPFTFMRVFSFQSFTFOUBMBNBZPSQSPQPSDJØO
EFFNQSFTBTFOMB&VSPSSFHJØO TFHVJEPEFMTVCTFDUPSEFMBQVCMJDJEBEZBSRVJUFDUVSB1PSFMDPOUSB
SJP MPTTVCTFDUPSFTEFSBEJP BSUFTQMÈTUJDBTZCJCMJPUFDBT NVTFPT BSDIJWPT FUDTPOMPTRVFUJFOFO
VONFOPSQFTPFOMB&VSPSSFHJØOFODVBOUPBOÞNFSPEFFNQSFTBT
Tabla15./ÞNFSPEFFNQSFTBTQPSTFDUPSFTEFJOEVTUSJBTDSFBUJWBTZ
DVMUVSBMFTFOMB&VSPSSFHJØO
País/región

Tabla 14.*OHSFTPTNFEJPTQPSIBCJUBDJØOEJTQPOJCMF

País/región

2009

2010

2011
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Arquitetura

Artes escénicas

Artes plásticas
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/PSUF







País/región

Audiovisual

Bibl., museo, archiv.
y patrimonio

Diseño

(BMJDJB







/PSUF







País/región

Fotografia

Música

Producto gráfico

(BMJDJB







/PSUF







País/región

Publicidad

Radio

TIC

(BMJDJB







/PSUF







Fuente: (/1o"&$5&TUVEPEBTJOEVTUSJBTDVMUVSBJTFDSFBUJWBTFO
(BMJDJBFP/PSUFEF1PSUVHBM

Fuente: *OTUJUVUP(BMFHPEF&TUBUÓTUJDB *(& *OTUJUVUP/BDJPOBMEF&TUBUÓTUJDB */&1PSUVHBM
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3.3. ENERGÍAS RENOVABLES
En el ámbito de las energías renovables, la Eurorregión (así como España y Portugal) presenta una situación más avanzada que la Unión Europea. Así, el papel que las energías renovables juegan en el marco de la generación de electricidad
es más relevante, puesto que el 53% de la electricidad producida en Galicia en 2011 procedía de energías renovables,
mientras que el valor medio para la UE se situó en torno al 20,4%. A pesar de que no se dispone de datos concretos para
la región Norte de Portugal, la extrapolación de los datos nacionales permite deducir que el porcentaje de electricidad
generada a partir de energías renovables es también muy elevado, puesto que el 43,6% de la electricidad generada en
Portugal procede de fuentes renovables. Asimismo, la mayor parte de la electricidad generada a partir de renovables se
produce en el norte del país. Por su parte, la producción energética a partir de renovables en Galicia es muy superior a la
española (casi 23 puntos de diferencia en 2011). Además, en el año 2011 la electricidad procedente de fuentes
renovables supuso el 70,3% de la electricidad consumida en Galicia.
En términos de generación de electricidad a partir de fuentes renovables, Portugal destaca no sólo por la elevada
proporción que éstas representan con respecto al total, sino también por el crecimiento que el peso de las energías
renovables ha experimentado en los últimos años. De hecho, el peso de las energías renovables sobre la generación
total de electricidad aumentó un 86% desde 2008 a 2011, frente al 41% de Galicia, el 47% de España o el 25% de la UE.
Aun así, los datos presentados en la tabla siguiente presentan, en general, una importancia creciente de las energías
renovables, en gran parte debido a los apoyos gubernamentales. Por ejemplo, el Plan de Fomento de las Energías Renovables de España (2000-2010) tenía como objetivo para 2010 generar el 30% de la electricidad a partir de fuentes de
energía renovable, objetivo que, como muestra la tabla siguiente, se ha conseguido.

Tabla 16.

País/región

Porcentaje de electricidad generada
a partir de fuentes de energía renovables
2008

2009

2010

2011

Porcentaje del consumo de energía
total procedente de fuentes renovables
2008

2009

2010

Fuente:
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2011

3.5. GESTIÓN DE RIESGOS

3.4. EFICIENCIA ENERGÉTICA
Sequía —

Figura 9.

Fuente:

Tabla 17.

País/región

2007

2008

2009

2010

Incendios forestales —

Fuente:
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TVQPOFFMEFMBTVQFSGJDJF GPSFTUBMRVFNBEBFO&TQB×BZ FOFMDBTP
EF MB SFHJØO /PSUF  TVQPOF FM  -B FWPMVDJØO EF MPT QBSÈNFUSPT
OÞNFSPEFJODFOEJPTZTVQFSGJDJF RVFEBEB FTEJGÓDJMEFFWBMVBS QVFTUP
RVF EFQFOEF EF JOOVNFSBCMFT GBDUPSFT EF OBUVSBMF[B BOUSPQPHÏOJDB 
BNCJFOUBMZDMJNÈUJDB
Tabla 18. *ODFOEJPTGPSFTUBMFT OÞNFSPZTVQFSGJDJFRVFNBEB

País/región

Nº de incendios forestales

Nº de incendios forestales

2009

2010

2011

2009

2010

2011
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Inundaciones — -BT JOVOEBDJPOFT FO (BMJDJB
TPOGSFDVFOUFTFOMPTNFTFTEFJOWFSOPEFCJEP
BMBTFMFWBEBTQSFDJQJUBDJPOFT4VTDPOEJDJPOFT
HFPHSÈGJDB  NPSGPMØHJDBT Z DMJNÈUJDBT JODSF
NFOUBOFMSJFTHPEFFYQPTJDJØOBJOVOEBDJPOFT 
DPO DPOTFDVFODJBT TPDJBMFT  QBUSJNPOJBMFT Z
FDPOØNJDBT QPUFODJBMNFOUF OFGBTUBT 4JO
FNCBSHP FOFMDPOUFYUPEF&TQB×B (BMJDJBOP
QSFTFOUBVOBWVMOFSBCJMJEBEBOUFJOVOEBDJPOFT
UBO FMFWBEB DPNP PUSBT [POBT FTQB×PMBT &O
1PSUVHBM FMSJFTHPEFJOVOEBDJPOFTFTUBNCJÏO
VOPEFMPTNÈTJNQPSUBOUFT TJCJFOFOMBSFHJØO
/PSUFFTNFOPSRVFFOPUSBT[POBTEFMQBÓT

Fuente: *OTUJUVUP/BDJPOBMEF&TUBEÓTUJDB &TQB×B *OTUJUVUP/BDJPOBMEF&TUBUÓTUJDB 1PSUVHBM

Figura 10. ;POBTDPOSJFTHPQPUFODJBMEFJOVOEBDJPOFTFO&TQB×B

Figura 11. 3JFTHPEFJOVOEBDJPOFTFO1PSUVHBM
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6NBNFUPEPMPHJBQBSBBTVBDBSUPHSBGJB 5FSSJUPSJVN
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3.6. TRANSPORTE Y ACCESIBILIDAD
&TUF UFNB TF FODVFOUSB FODVBESBEP CBKP FM
TÏQUJNPPCKFUJWPUFNÈUJDPEFM.BSDP&TUSBUÏ
HJDP $PNÞO "VORVF TF QMBOUFF RVF MBT
JOGSBFTUSVDUVSBTOPTFBOMBTQSJODJQBMFTQSJPSJ
EBEFTFTUSBUÏHJDBTQBSBMBQSPHSBNBDJØO
  MB JOJDJBUJWB i$POFDUBS &VSPQBw WB B
GJOBODJBS QSPZFDUPTFOFTUFÈNCJUP DPOÏOGBTJT
FOMBJOUFHSBDJØOEFNPEBMJEBEFTEFUSBOTQPS
UF Z FO MB TPTUFOJCJMJEBE &GFDUJWBNFOUF  MB
QPMÓUJDB DPNÞO EF USBOTQPSUFT EF MB 6& FTUÈ
BDUVBMNFOUF CBTBEB FO MPT DPODFQUPT EF MB
JOUFSNPEBMJEBEZEFMBTPTUFOJCJMJEBE&OFTUF
DPOUFYUP TFQMBOUFBMBDPOTPMJEBDJØOEFMB3FE
5SBOTFVSPQFBEF5SBOTQPSUFT 5&/5 FOJOHMÏT 
NFEJBOUF TFSWJDJPT EF USBOTQPSUF FGJDJFOUFT
EFTEFVOQVOUPEFWJTUBEFBIPSSPFOFSHÏUJ
DP  DPNQFUJUJWPT EFTEF VO QVOUP EF WJTUB
GJOBODJFSP  DPO FMFWBEP OJWFM EF TFHVSJEBE Z
BNCJFOUBMNFOUF MJNQJP "EFNÈT  TF QMBOUFB
VOB WJTJØO JOUFHSBM IBDJB FM TJTUFNB EF USBOT
QPSUF  DPO MB DPOTPMJEBDJØO EF DBEFOBT EF
USBOTQPSUF Z MB JOUFHSBDJØO EF USBNPT EF
EJTUJOUBT UJQPMPHÓBT DBSSFUFSBT  GFSSPDBSSJMFT Z
WÓBTOBWFHBCMFT IBDJÏOEPTFPQDJPOFTCBKPMB
JOUFSNPEBMJEBE RVF QPUFODJFO MBT TPMVDJPOFT
NÈTBEFDVBEBTZØQUJNBT

4FQMBOUFBVOBWJTJØOJOUFHSBMIBDJBFMTJTUFNBEFUSBOTQPSUF DPOMBDPOTPMJEBDJØOEFDBEFOBTEF
USBOTQPSUFZMBJOUFHSBDJØOEFUSBNPTEFEJTUJOUBTUJQPMPHÓBT DBSSFUFSBT GFSSPDBSSJMFTZWÓBTOBWF
HBCMFT IBDJÏOEPTFPQDJPOFTCBKPMBJOUFSNPEBMJEBERVFQPUFODJFOMBTTPMVDJPOFTNÈTBEFDVB
EBTZØQUJNBT"EFNÈTEFMBSFMFWBODJBEFFTUFUFNBBOJWFMFVSPQFP MPTUSBOTQPSUFTZBDDFTJCJMJ
EBEFTQFSNBOFDFODPNPEFNVZHSBOEFSFMFWBODJBQBSBMB&VSPSSFHJØO(BMJDJB/PSUFEF1PSUV
HBM  RVF QPS SB[POFT NÞMUJQMFT HFPHSÈGJDB IJTUØSJDPDVMUVSBMFT  QPMÓUJDPFDPOØNJDBT  FOUSF
PUSBT QSFTFOUBTVCSFHJPOFTBVOEÏCJMFTEFTEFFMQVOUPEFWJTUBEFMBNPWJMJEBE
-B SFHJØO (BMJDJB/PSUF EF 1PSUVHBM TF FODVFOUSB NVZ QPS EFCBKP EFM QSPNFEJP FVSPQFP FO
UÏSNJOPTEFÓOEJDFEFBDDFTJCJMJEBEFT HFOFSBMNFOUFFOUSFFMZFMEFMBNFEJBFVSPQFB
-BFYDFQDJØOTPOMBTQSPWJODJBTEF"$PSV×B FO&TQB×B ZMBTVCSFHJØOEF$ÈWBEP FO1PSUVHBM 
DVZPOJWFMEFBDDFTJCJMJEBETFFODVFOUSBDFSDBEFMOJWFMFVSPQFP FOUSFZ 1PSPUSP
MBEP MBSFHJØOEF5SÈTPT.POUFTFTMBRVFQSFTFOUBQFPSFTOJWFMFTEFBDDFTJCJMJEBEFOUSFFM
ZEFMBNFEJBFVSPQFB
Figura 12. .BQBEFM¶OEJDFEF"DDFTJCJMJEBEBOJWFMFVSPQFPFO
(BMJDJBOJTJRVJFSBMMFHBOBM

&TUFDVBESPEFMJNJUBDJØOEFMBTBDDFTJCJMJEBEFTTFSFGMFKB EFNBOFSBEJTUJOUBB
OJWFMEFMBTSFHJPOFTZEFMBTEJGFSFOUFTUJQPMPHÓBTEFUSBOTQPSUF"VORVFFOUÏSNJ
OPTBCTPMVUPT(BMJDJBTVQFSFBM/PSUFEF1PSUVHBMFOLNEFBVUPQJTUBTZGFSSPDBSSJ
MFT FOUÏSNJOPTSFMBUJWPTMPTOÞNFSPTEFM/PSUFEF1PSUVHBMSFQSFTFOUBODBTJ
EFM UPUBM B OJWFM OBDJPOBM  NJFOUSBT MPT OÞNFSPT EF (BMJDJB OJ TJRVJFSB MMFHBO BM

Figura 13.,NEFDBSSFUFSBTZGFSSPDBSSJMFTFO&TQB×BZ(BMJDJBFO
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Figura 14.,NEFDBSSFUFSBTZGFSSPDBSSJMFTFO1PSUVHBMZFOMBSFHJØO/PSUFFO
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Fuente: &VSPTUBU

Tabla 19.

País/región

Trafico Total

% variación enero octubre 2012

Fuente:

4. UNA EURORREGIÓN EJEMPLAR EN LA CAPACITACIÓN INSTITUCIONAL AL SERVICIO DE LA CIUDADANÍA

4.1. ESTRUCTURAS DE COOPERACIÓN TRANSFRONTERIZA

23

4.2. ENVEJECIMIENTO POBLACIONAL

Figura 15.

Fuente:
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4.3. EXCLUSIÓN SOCIAL

4.4. TASA DE ABANDONO ESCOLAR

&MEFTFNQF×PEFMBSFHJØO(BMJDJB/PSUFEF1PSUVHBMFOMBTÈSFBTQSFTFOUBEBTIBTUBBIPSB 
TPCSFUPEPFOBRVFMMBTSFMBDJPOBEBTBMBFDPOPNÓB EFKBOQSFWFSSJFTHPTB×BEJEPTQBSBMB
DPIFTJØOTPDJBMEFFTUB[POBUSBOTGSPOUFSJ[B
4JOFNCBSHP QPSMPNFOPTFOMPRVFSFTQFDUBBMPTOJWFMFTEFFYDMVTJØOTPDJBM MBSFHJØOTF
FODVFOUSBBMNJTNPOJWFMEFMB6OJØO&VSPQFB.JFOUSBT(BMJDJBTFFODVFOUSBQPSEFCBKPEF
MBNFEJBFVSPQFB  Z  SFTQFDUJWBNFOUF 1PSUVHBMTFFODVFOUSBNVZDFSDBEFM
OJWFMFVSPQFP  QPSFODJNB QFSPFOVOUSBZFDUPSJBEFTDFOEJFOUF EFTEFMPTFO
 /PPCTUBOUF IBZRVFTVCSBZBSRVFMBQSPGVOEJ[BDJØOEFMBDSJTJTFDPOØNJDBFO
Z TPCSFUPEPFO1PSUVHBMZ&TQB×B QVFEFIBCFSDBNCJBEPFTUBSFBMJEBE

-BUBTBEFBCBOEPOPFTDPMBSFTVOPEFMPTQBSÈNFUSPTVUJMJ[BEPTQBSBFWBMVBSFMOJWFM
EF EFTBSSPMMP EF VO QBÓT $VBOUP NBZPS TFB MB UBTB EF BCBOEPOP FO MBT QSJNFSBT
FUBQBTEFMBFEVDBDJØO NFOPSTFSÈFMOÞNFSPEFQFSTPOBTRVFBMDBODFOMPTFTUVEJPT
VOJWFSTJUBSJPT MPRVFEJTNJOVZFDPOTJEFSBCMFNFOUFFMEFTBSSPMMPEFVOBFDPOPNÓB
CBTBEBFOFMDPOPDJNJFOUP%BEBTVSFMFWBODJB FTUFJOEJDBEPSRVFDPOTUJUVZFVOPEF
MPT PCKFUJWPT QSJPSJUBSJPT EF MB &TUSBUFHJB &VSPQB  Z QPS FOEF  EF FTUF OVFWP
QFSJPEPEFQSPHSBNBDJØO UBMZDPNPTFEFUBMMBFOBQBSUBEPTQPTUFSJPSFT

Figura 17. 5BTBEFBCBOEPOPFTDPMBS

Figura 16. 3JFTHPEFFYDMVTJØOTPDJBM QPSDFOUBKFEFMQPCMBDJØO FO
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-BUBTBEFBCBOEPOPFTDPMBSFOMB&VSPSSFHJØOFSBMJHFSBNFOUFTVQFSJPSBMFO NVZ
QSØYJNB B MBT SFTQFDUJWBT UBTBT EF &TQB×B Z 1PSUVHBM 4JO FNCBSHP  FT NVZ TVQFSJPS B MB
NFEJBFVSPQFB RVFFOTFTJUVBCBFODBTJFM"VOBTÓ MBNFKPSBFOMPTSFTVMUBEPT
SFGFSFOUFTBMBCBOEPOPFTDPMBSFOMB&VSPSSFHJØOIBTJEPJNQPSUBOUFFOMPTÞMUJNPTB×PT 
DPOVOEFTDFOTPEFMFO(BMJDJBZEFMFOMBSFHJØO/PSUF 'JHVSB/PPCTUBOUF MPT
EBUPTDPOUJOÞBOTJFOEPEFTBMFOUBEPSFT ZBRVFTFFODVFOUSBONVZBMFKBEPTEFMPCKFUJWPEFM
GJKBEPQPSMBFTU BUFHJB&VSPQB
4.5. EDUCACIÓN SUPERIOR
-BFEVDBDJØOTVQFSJPSKVFHBVOQBQFMFTFODJBMFOMBTPDJFEBE DSFBOEPOVFWPDPOPDJNJFOUP
ZUSBOTGJSJÏOEPMPBFTUVEJBOUFTZQSPNPWJFOEPMBJOOPWBDJØO%BEBTVSFMFWBODJB MB&TUSBUF
HJB&VSPQBIBNBSDBEPDPNPPCKFUJWPRVFBMNFOPTVOEFMBTQFSTPOBTEFB
B×PTEFFEBEEFCFSÈODPNQMFUBSFTUVEJPTEFOJWFMUFSDJBSJP&OFMNBSDPEFMB&VSPSSFHJØO 
(BMJDJB ZB IB TVQFSBEP FTF WBMPS  IBCJFOEP BMDBO[BEP FM   FO  &O FM DBTP EF MB
SFHJØO/PSUF FMWBMPSFTNVZJOGFSJPS DPOVO 1PSPUSBQBSUF UBOUP(BMJDJBDPNPMB
SFHJØO /PSUF TVQFSBO TVT SFTQFDUJWBT NFEJBT OBDJPOBMFT 4JO FNCBSHP  MB 'JHVSB  OPT
NVFTUSBRVFMPTEBUPTDPSSFTQPOEJFOUFTBMB3FHJØO/PSUFEF1PSUVHBM BTÓDPNPBMWBMPS
OBDJPOBM IBOFYQFSJNFOUBEPVODSFDJNJFOUPJNQPSUBOUFFOMPTÞMUJNPTDJODPB×PT

Figura 18. 1FSTPOBTFOUSFB×PTDPOFTUVEJPTTVQFSJPSFTGJOBMJ[BEP
TPCSFUPUBMEFMBQPCMBDJØO
 
 
 
 
 
 
 
 



&VSPQFBO6OJPO DPVOUSJFT


4QBJO


(BMJDJB



1PSUVHBM

/PSUF

Fuente: &VSPTUBU
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-B&VSPSSFHJØODVFOUBDPODFOUSPTQÞCMJDPTEFFOTF×BO[BTVQFSJPSoVOJWFSTJ
EBEFTZJOTUJUVUPTQPMJUÏDOJDPToZVOBVOJWFSTJEBEQSJWBEBEFSFDPOPDJEPQSFTUJ
HJPDJVEBEFTEFMB&VSPSSFHJØODVFOUBODPODBNQVTVOJWFSTJUBSJPT

6OJWFSTJEBEFEB$PSV×B DPODBNQVTFO"$PSV×BZ'FSSPM

6OJWFSTJEBEFEF4BOUJBHPEF$PNQPTUFMB DPODBNQVTFO4BOUJBHPEF

$PNQPTUFMBZ-VHP

6OJWFSTJEBEFEF7JHP DPODBNQVTFO7JHP 1POUFWFESBZ0VSFOTF

6OJWFSTJEBEFEP.JOIP DPODBNQVTFO#SBHBZ(VJNBSÍFT

6OJWFSTJEBEFEP1PSUP DPODBNQVTFO1PSUP

6OJWFSTJEBEFEF5SBTPT.POUFTF"MUP%PVSP DPODBNQVTFO7JMB3FBMZ

$IBWFT

6OJWFSTJEBEF$BUØMJDB1PSUVHVFTB DPODBNQVTFO1PSUPZ#SBHB

*OTUJUVUP1PMJUÏDOJDPEP1PSUP DPODBNQVTFO1PSUP .BUPTJOIPT 1ØWPBEF

7BS[JN 7JMBEP$POEF 'FMHVFJSBTZ7JMB/PWBEF(BJB

*OTUJUVUP1PMJUÏDOJDPEF7JBOBEP$BTUFMP DPODBNQVTFO7JBOBEP$BTUFMP 

1POUFEF-JNB 7BMFOÎBEF.JOIPZ.FMHBÎP

*OTUJUVUP1PMJUÏDOJDPEF#SBHBOÎB DPODBNQVTFO#SBHBOÎBZ.JSBOEFMB

*OTUJUVUP1PMJUÏDOJDPEP$ÈWBEPFEP"WF DPODBNQVTFO#BSDFMPT
&OMPTÞMUJNPTB×PT FMQSPZFDUPEF$BNQVTEF&YDFMFODJB*OUFSOBDJPOBMi$BNQVTEP
.BSo,OPXMFEHFJO%FQUIwIBJODSFNFOUBEPMBDPMBCPSBDJØOFOUSFFTUBTVOJWFSTJ
EBEFT&MPCKFUJWPEFMQSPZFDUPFTDSFBSVOBQMBUBGPSNBUSBOTGSPOUFSJ[BDJFOUÓGJDB Z
FEVDBUJWBRVFTFDPOWJFSUBFOVOQVOUPEFSFGFSFODJBFOFTUVEJPTPDFÈOJDPTFJOWFT
UJHBDJØOBOJWFMFVSPQFPFOHFOFSBM&MQSPZFDUPTFFTUÈMMFWBOEPBDBCPQPSMBTUSFT
VOJWFSTJEBEFT HBMMFHBT 6OJWFSTJEBEF EF 7JHP  6OJWFSTJEBEF EF 4BOUJBHP EF
$PNQPTUFMBZ6OJWFSTJEBEFEF"$PSV×B FM$4*$ $POTFKP4VQFSJPSEF*OWFTUJHBDJP
OFT $JFOUÓGJDBT Z FM *OTUJUVUP 0DFBOPHSÈGJDP EF &TQB×B FO DPOTPSDJP DPO DVBUSP
VOJWFSTJEBEFTEFMOPSUFEF1PSUVHBM 6OJWFTJEBEFEP1PSUP 6OJWFSTJEBEFEF.JOIP 
6OJWFSTJEBEFEF"WFJSPZ6OJWFSTJEBEFEF5SBTPT.POUFTF"MUP%PVSP 
0USPFMFNFOUPBHMVUJOBEPSFOMB&VSPSSFHJØOFOFMÈNCJUPVOJWFSTJUBSJPFTMB'VOEB
DJØO$FOUSPEF&TUVEJPT&VSPSSFHJPOBMFT(BMJDJB/PSUFEF1PSUVHBM $&&3 DPOTUJUVJ
EBQPSMBTTFJTVOJWFSTJEBEFTEFMB&VSPSSFHJØO MB9VOUBEF(BMJDJBZMB$PNVOJEBEF
EF5SBCBKP (BMJDJB/PSUF EF 1PSUVHBM $PNP PCKFUP GVOEBDJPOBM  FM $&&3 USBUB EF
CVTDBSTJOFSHJBTZDPNQMFNFOUBSJFEBEFTFOMPTÈNCJUPTBDBEÏNJDPTVOJWFSTJUBSJPT
EFMB&VSPSSFHJØODPOMBGJOBMJEBE EFSFGPS[BSMBTWJODVMBDJPOFTFOUSFMBTVOJWFSTJEB
EFTEF(BMJDJBZFM/PSUFEF1PSUVHBMDPOVODBSÈDUFSOFUBNFOUFQMVSBM JOUFHSBEPS 
EJOBNJ[BEPSFJOOPWBEPSFOFMDBNQPEFFTUVEJP BOÈMJTJTZEFTBSSPMMPEFMDVBESP
FVSPSSFHJPOBM

4.6. ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA

Tabla 20.
País/
Región

Empresas

Individuos
2008

2009

2010

2008

2009

Fuente:

2010

5. DAFO
5.1. UNA EURORREGIÓN INNOVADORA QUE APUESTA POR LA INVESTIGACIÓN Y LA
TRANSFERENCIA

FORTALEZAS

DEBILIDADES

ANÁLISIS
DAFO

OPORTUNIDADES

AMENAZAS

28

3

5.2. UNA EURORREGIÓN COMPETITIVA QUE APUESTA POR EL EMPLEO

3FMFWBODJBEFMBTNJDSPFNQSFTBTZEFMBVUPFNQMFP
*NQPSUBODJBEFMBT1:.&4QBSBDSFBDJØOEFFNQMFP
#BMBO[BDPNFSDJBMQPTJUJWB
&YJTUFODJBEF$-645&34DPOHSBOFNQVKFFNQSFTBSJBM
/JWFMEFQBSPGFNFOJOPFO(BMJDJB

1PUFODJBMJOEVTUSJBMEFM/PSUF
*OGSBFTUVDUVSBTEFBQPZPFNQSFTBSJBM
1PUFODJBMEFFYQPSUBDJØOEFTFDUPSFTDPNPBVUPNPWJM
QFTDBEP UFYUJM TJEFSVSHJBZQFUSPRVÓNJDB
(SBOPGFSUBEFTVFMPFNQSFTBSJBMBQSFDJPTDPNQFUJUJWPT
-BQSPHSBNBDJØOEFMPTGPOEPTDPNVOJUBSJPTBOJWFM
SFHJPOBMQBSB

5.3. UNA EURORREGIÓN CABECERA EN CALIDAD MEDIOAMBIENTAL Y PATRIMONIO

$PODFOUSBDJØOFOTFDUPSFTUSBEJDJPOBMFT
QFYDPOTUSVDDJØO
1ÏSEJEBEFJNQPSUBODJBSFMBUJWBEFMQFRVF×P
DPNFSDJPFOFTQBDJPTVSCBOPT
/JWFMFTEFQBSPFOHFOFSBM
4BMBSJPNÓOJNPJOUFSQSPGFTJPOBMEFMPTNÈT
CBKPTEF&VSPQB
'BMUBEFBSNPOJ[BDJØOEFMBUSBNJUBDJØOMBCPSBM

&MFWBEB$BMJEBEEFBJSF
#BKPOJWFMEFSFTJEVPTTØMJEPTVSCBOPT
$BQBDJEBEEFUSBUBNJFOUPEFBHVBTSFTJEVBMFT
(SBOSJRVF[BEFQBUSJNPOJPJONBUFSJBMZ
USBEJDJØOPSBM
*OGSBFTUSVDUVSBTFOFSHÏUJDBTBEFDVBEBT
#BKPSJFTHPEFJOVOEBDJØO
3FMFWBODJBEFMBTÈSFBTQPSUVBSJBTEFMB&VSPSSFHJØO

3JRVF[BEFMQBUSJNPOJPOBUVSBMZDVMUVSBM
1PUFODJBMJEBEEFUVSJTNP
$BMJEBEEFMBHVBTVQFSGJDJB
1PUFODJBMDSFTDJFOUFEFMBHSPUVSJTNPZEFMUVSJTNP
EFOBUVSBMF[B
3FDVQFSBDJØOEFFTQFDJFTBVUØDUPOBTEFGBVOB
ZGMPSB
1PUFODJBMUSBOTQPSUFNBSÓUJNP
%FTBSSPMMPEFOVFWPTQSPEVUPTZTFSWJDJPTBEBQUBEPT
FOMBBHSJDVMUVSB WJUJDVMUVSBZUVSJTNP

7VMOFSBCJMJEBEGSFOUFBMPTFGFDUPTEFMB
DSJTJTFDPOØNJDB
3JFTHPEFFYDMVTJØOTPDJBMQBSBBODJBOPTZKØWFOFT
4PCSFDVBMJGJDBDJØO
$POTFDVFODJBTEFMBTDSJTJTFDPOØNJDBFOMB
NPWJMJEBE/PSUF(BMJDJB

/JWFMEFQSFUFDJØOCBKPMB3FE/BUVSB
&MFWBEBJOUFOTJEBEFOFSHÏUJDB
'BMUBEFDPPSEFOBDJØOFOMBHFTUJØOEFSJFTHPT
#BKPÓOEJDFEFBDDFTJCJMJEBE
#BKPOJWFMEFJOUFHSBDJØONVMUJNPEBM
'BMUBEFDPPSEJOBDJØOFOMBQPMÓUJDB
BFSPQPSUVBSJB

%FNBTJBEPTOJWFMFTEFHFTUJØOEFMNFEJPBNCJFOUF
*OFGJDB[QSPUFDDJØOEFMQBUSJNPOJPIJTUØSJDP
ZOBUVSBM
%FQFOEFODJBEFMPTGVOEPTQÞCMJDPT
%FQFOEFODJBEFDPNCVTUJCMFTGØTJMFT
1ÏSEJEBEFCJPEJWFSTJEBE JODFOEJPT TFRVÓBT
&MFWBEBWVMOFSBCJMJEBEGSFOUFBMDBNCJPDMJNÈUJDP
%FTFRVJMÓCSJPTFOUSFMJUPSBMFJOUFSJPS
1SPDFTPTEFSFGPSFTUBDJØODPOFTQFDJFTFYUFSOBT

5.4. UNA EURORREGIÓN EJEMPLAR EN LA CAPACITACIÓN INSTITUCIONAL AL SERVICIO DE
LA CIUDADANÍA
&YJTUFODJBEFVOBCBTFJOTUJUVDJPOBMZGJOBODJFSB
#VFOOJWFMEFQBSUJDJQBDJØOFOQSPZFUPTEFDPPQFSBDJØO
&YJTUFODJBEF(/1"&$5DPNPQMBUBGPSNBEFHFTUJØO
EFMBTQPMÓUJDBTFVSPSSFHJPOBMFT
5BTBEFFEVDBDJØOTVQFSJPSFO(BMJDJB
%JTNJOVDJØOEFMBUBTBEFBCBOEPOPQSFDP[FTDPMBS

&OGPRVFEÏCJMEFMPTBDUPSFTFVSPSSFHJPOBMFTBOJWFMUSBOTOBDJPOBM
ZFVSPQFP
3JFTHPEFNVMUJQMJDBDJØOTPCSFQPTJDJØOEFBDUPSFTFOMB&VSPSSFHJØO
/JWFMFTEFEFTJHVBMEBETPDJBM
%JTUBODJBQBSBMBTNFUBTEF&VSPQBFOBCBOEPOPQSFDP[FTDPMBS

%JTUJOUBTDPNQFUFODJBTFOUSF$$%3/Z9VOUBEF(BMJDJB
-JNJUBDJPOFTQSFTVQVFTUBSJBTBJOTUJUVDJPOFT
QÞCMJDBTEFCJEPBMBDSJTJTFDPOØNJDB
&OWFKFDJNJFOUPEFMBQPCMBDJØO
&YDMVTJPOTPDJBMZEFTFNQMFPEFKØWFOFT
%FTBSUJDVMBDJØODPOFMNFSDBEPEFUSBCBKP
'VHBEFDFSFCSPT

1MBOJGJDBDJØOFTUSBUÏHJDBEFGJOJEBZDPOTPMJEBEBQBSB
MBTQSJPSJEBEFTEFDPPQFSBDJØO
&YJTUFODJBEFSFHJPOFTiKØWFOFTwFO1PSUVHBM
-BDBMJEBEEFMBTVOJWFSTJEBEFTEFMBFVSPSSFHJØO
%FTBSSPMMPEF'PSNBDJØO1SPGFTJPOBMQBSBFMSFDJDMBEP
QSPGFTJPOBMZMBCÞTRVFEBEFOVFWBTPQPSUVOJEBEFT
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EIXOS, PRIORIDADES ESTRATÉXICAS
E PROXECTOS DE INVESTIMENTO
EIXO

PRIORIDADE ESTRATÉXICA

PROXECTOS DE INVESTIMENTO

FONDOS UE

1.

1.1.

1.1.1.

POCTEP
SUDOE

1.1.2.

HORIZON 2020
BEI
FEDER

HORIZON 2020

1.1.3.

BEI
FEDER
FEMP
HORIZON 2020

1.1.4.

BEI
FEDER
HORIZON 2020

1.1.5.

BEI
FEDER
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EIXOS, PRIORIDADES ESTRATÉXICAS
E PROXECTOS DE INVESTIMENTO
EIXO

PRIORIDADE ESTRATÉXICA

PROXECTOS DE INVESTIMENTO

FONDOS UE

1.

1.1.

1.1.6.

POCTEP
HORIZON 2020
BEI
FEDER
SUDOE
ESPAZO ATLANTICO
INTERREG EUROPE
EUROPA CREATIVA

1.2.

1.1.7.

ERASMUS +

1.2.1.

HORIZON 2020
BEI
FEDER
COSME
JEREMIE
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EIXOS, PRIORIDADES ESTRATÉXICAS
E PROXECTOS DE INVESTIMENTO
EIXO

PRIORIDADE ESTRATÉXICA

PROXECTOS DE INVESTIMENTO

FONDOS UE

1.

1.2.

1.2.2.

POCTEP
ERASMUS +
FSE

1.2.3.

POCTEP
COSME
ERASMUS +
COSME
FEDER

1.2.4.

2.

2.1.

2.1.1.

POCTEP
FEDER
FEADER
FEMP
COSME

2.1.2.

POCTEP
ESPAZO ATLANTICO
SUDOE
COSME
FEDER
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EIXOS, PRIORIDADES ESTRATÉXICAS
E PROXECTOS DE INVESTIMENTO
EIXO

PRIORIDADE ESTRATÉXICA

PROXECTOS DE INVESTIMENTO

FONDOS UE

2. 6/)"&63033&9*»/
$0.1&5*5*7"26&"1045"
10-0&.13&(0

2.1. $POWFSTJØOEB&VSPSSFYJØOOVO
UFSSJUPSJPBUSBDUJWPQBSBPJOWFTUJNFOUP
QSPEVUJWP

2.1.3. 1SPHSBNBEFBQPJPBPFNQSFOEFEVSJTNP
TPDJBM DPNPQPSFYFNQMPPTQSPYFDUPTOBDJEPT
EFTEFPTHSVQPTEFBDDJØOEFEFTFOWPMWFNFOUP
MPDBMQBSUJDJQBUJWP

1SPHSBNBQBSBPDBNCJPTPDJBMFB
JOOPWBDJØOTPDJBMEB UE
POCTEP
COSME
FSE
FEADER
FEMP

2.1.4.1SPHSBNBEFBQPJPBPFNQSFOEFEVSJTNPEB
QPCPBDJØOBDUJWBNP[BOPTTFDUPSFTDPNQBUJCMFT
DPBT3*4

*OJDJBUJWBDPNVOJUBSJBQBSBPFNQSFHPYVWFOJM
COSME
JEREMIE
FSE
FEADER
FEMP
ERASMUS +

2.1.5.1SPHSBNBEFQSPNPDJØOEBDBQBDJUBDJØO
FNQSFTBSJBMEBT1.&QBSBPEFTFOWPMWFNFOUPEF
TJTUFNBTBWBO[BEPTEFQSPEVDJØOFEFTFSWJ[PT
FTQFDJBMJ[BEPT

COSME
.FDBOJTNPEFGJOBODJBNFOUPDPOQBSDFSÓB
EFSJTDPTEP BEI
JEREMIE
FEDER
FSE
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EIXOS, PRIORIDADES ESTRATÉXICAS
E PROXECTOS DE INVESTIMENTO
EIXO

PRIORIDADE ESTRATÉXICA

PROXECTOS DE INVESTIMENTO

FONDOS UE

2.

2.1.

2.1.6.

FEDER
CONECTAR EUROPA

2.1.7.

FEDER

2.2.1.

COSME
POCTEP
ESPAZO ATLANTICO
SUDOE
JEREMIE

2.2.2.

PRESTAMOS DO BEI
COSME
FEDER

2.2.3.

FEDER
EUROPA CREATIVA
EUROPE AID

2.2.
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EIXOS, PRIORIDADES ESTRATÉXICAS
E PROXECTOS DE INVESTIMENTO
EIXO

PRIORIDADE ESTRATÉXICA

PROXECTOS DE INVESTIMENTO

FONDOS UE

2. 6/)"&63033&9*»/
$0.1&5*5*7"26&"1045"
10-0&.13&(0

2.2. 'PNFOUPEBJOUFSOBDJPOBMJ[BDJØO
FDPOØNJDBEB&VSPSSFYJØO

2.2.4.1SPHSBNBUSBOTGSPOUFJSJ[PEFGPNFOUPEB
NPCJMJEBEFMBCPSBMDPBNFMMPSBEPNFSDBEPMBCPSBM
USBOTGSPOUFJSJ[P BUSBWÏTEFTFSWJ[PTEFJOGPSNBDJØO
BPUFDJEPQSPEVUJWPFPSFDP×FDFNFOUPNVUVPEF
UJUVMBDJØOTFDPNQFUFODJBTQSPGFTJPOBJT

FSE
ERASMUS +
POCTEP
ESPAZO ATLANTICO
SUDOE
EUROPA DOS CIDADÁNS

3.6/)"&63033&9*»/
$"#&$&*3"&/$"-*%"%&
.&%*0".#*&/5"-&1"53*.0/*0

3.1.7BMPSJ[BDJØOFQSPUFDDJØOEP
QBUSJNPOJPOBUVSBMFDVMUVSBM

3.1.1. 1MBOEFDPPSEJOBDJØOFVSPSSFYJPOBMEFYFTUJØO
EFFTQB[PTFSJTDPTOBUVSBJTBTÓDPNPEFDBUÈTUSPGFT
FFNFSYFODJBTRVFJODMÞBEPUBDJØOEFJOGSBFTUSVUVSBT
FFRVJQBNFOUP

POCTEP
LIFE
FEADER
.FDBOJTNPEFQSPUFDDJØODJWJMEBUE
FEDER

3.1.2.'PNFOUBSQPMÓUJDBTGPSFTUBJTBDUJWBT NBEFJSB
HBOEFSÓBFYUFOTJWB CJPNBTBy FQBTJWBT GJTDBMJEBEF
RVFQP×BOFOWBMPSPTNPOUFTFQFSNJUBOPDPNCBUF
EPTJODFOEJPT

FEADER
LIFE
ELENA do BEI

3.1.3.1SPNPWFSQSPEVUPTUVSÓTUJDPTFVSPSSFYJPOBJT
CBJYPPMFNBi%PVTQBÓTFT VOEFTUJOPw$BNJ×P
1PSUVHVÏTEF4BOUJBHP 1BUSJNPOJPTEB)VNBOJEBEF
FSVUBTUFNÈUJDBT

POCTEP
FEDER
EUROPA CREATIVA
FSE

3.1.4. 1SPHSBNBEFDPOTFSWBDJØOFSFIBCJMJUBDJØOEF
QBUSJNPOJPFEJGJDBEPDMBTJGJDBEP

POCTEP
FEDER

35

EIXOS, PRIORIDADES ESTRATÉXICAS
E PROXECTOS DE INVESTIMENTO
EIXO

PRIORIDADE ESTRATÉXICA

PROXECTOS DE INVESTIMENTO

FONDOS UE

3.

3.2.

3.2.1.

JESSICA
FEDER
URBACT
URBAN
HORIZON 2020

3.2.2.

CONECTAR EUROPA
FEDER
BEI

3.2.3.

JESSICA
URBACT
URBAN
POCTEP
FEDER
LIFE
HORIZON 2020
SUDOE
ESPAZO ATLANTICO

3.2.4.

FEDER
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EIXOS, PRIORIDADES ESTRATÉXICAS
E PROXECTOS DE INVESTIMENTO
EIXO

PRIORIDADE ESTRATÉXICA

PROXECTOS DE INVESTIMENTO

FONDOS UE

3.6/)"&63033&9*»/
$"#&$&*3"&/$"-*%"%&
.&%*0".#*&/5"-&1"53*.0/*0

3.3. 1SPNPWFSBFGJDJFODJBEPT SFDVSTPT
BNCJFOUBJT

3.3.1. 1SPNPWFSQSPYFDUPTFBDDJØOTEFYFTUJØO
JOUFHSBEBEFCBDÓBTIJESPHSÈGJDBTFEFNPOJUPSJ[BDJØO
EBPSMBDPTUFJSB

POCTEP
LIFE
FEDER
ESPAZO ATLANTICO

3.3.2.1SPHSBNBDPPSEJOBEPFVSPSSFYJPOBMEF
FGJDJFODJBFOFSYÏUJDB

HORIZON 2020
FEDER
ELENA do BEI

3.3.3. 1SPHSBNBEFGPNFOUPEBFDPOPNÓBWFSEF
WBMPSJ[BDJØOFDPOØNJDBEFSFDVSTPT CJPEJWFSTJEBEF
BNFOJEBEFT FUD 

FEDER
FEADER
LIFE
FEMP

3.3.4. 1SPHSBNBJOUFHSBMQBSBVOVTPTPTUJCMFEBBVHB

FEADER
FEDER
LIFE

4.1.1. 1SPNPWFSBDDJØOTRVFUFOEBOBFMJNJOBSPT
DVTUFTEFDPOUFYUPUSBOTGSPOUFJSJ[P

POCTEP
INTERREG EUROPA
SUDOE
ESPAZO ATLANTICO
EUROPA DOS CIDADÁNS

4. 6/)"&63033&9*»/
&9&.1-"3/"$"1"$*5"$*»/
*/45*56$*0/"-"04&37*;0
%"$*%"%"/¶"

4.1. 1SPNPWFSBDPPQFSBDJØO
USBOTGSPOUFJSJ[BFOUSFBENJOJTUSBDJØOT
QÞCMJDBTDPNPJOTUSVNFOUPFGJDB[QBSB
NFMMPSBSBDBMJEBEFEFWJEBEBDJEBEBOÓB
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EIXOS, PRIORIDADES ESTRATÉXICAS
E PROXECTOS DE INVESTIMENTO
EIXO

PRIORIDADE ESTRATÉXICA

PROXECTOS DE INVESTIMENTO

FONDOS UE

4. 6/)"&63033&9*»/
&9&.1-"3/"$"1"$*5"$*»/
*/45*56$*0/"-"04&37*;0
%"$*%"%"/¶"

4.1. 1SPNPWFSBDPPQFSBDJØO
USBOTGSPOUFJSJ[BFOUSFBENJOJTUSBDJØOT
QÞCMJDBTDPNPJOTUSVNFOUPFGJDB[QBSB
NFMMPSBSBDBMJEBEFEFWJEBEBDJEBEBOÓB

4.1.2.1SPHSBNBEFEJOBNJ[BDJØOFDSFBDJØOEF
FTUSBUFYJBTEFEFTFOWPMWFNFOUPTPDJPFDPOØNJDPEF
CBTFMPDBMMJEFSBEBTQPMBTSFTQFDUJWBTDPNVOJEBEFT

POCTEP
ESPAZO ATLANTICO
SUDOE
FSE

4.1.3. 1SPHSBNBFVSPSSFYJPOBMEFFRVJQBNFOUPT
USBOTGSPOUFJSJ[PTDPNQBSUJEPT

FEDER

4.1.4.1SPHSBNBEFFTUSVUVSBDJØOEB&VSPSSFYJØOTPDJBM
FDVMUVSBMØTFSWJ[PEBDJEBEBOÓBBDUJWB QSPNPWFOEP
BDUVBDJØOTOPTTFDUPSFTEBDVMUVSB PEFQPSUF B
FEVDBDJØOFPUVSJTNP

POCTEP
ESPAZO ATLANTICO
SUDOE
INTERREG EUROPA
URBACT
ERASMUS +

4.1.5. 1SPHSBNBEFDPOTPMJEBDJØOEBTFTUSVUVSBTEF
DPPQFSBDJØONÈJTBDUJWBT OPNFBEBNFOUF&JYP
"UMÉOUJDPEP/PSPFTUF1FOJOTVMBSF(/1"&$5

POCTEP
ESPAZO ATLANTICO
SUDOE
INTERREG EUROPA
URBACT

38

1. E1. UNHA EURORREXIÓN INNOVADORA QUE APOSTA
POLA INVESTIGACIÓN E A TRANSFERENCIA
Nos últimos tempos, a Eurorrexión ten feito un esforzo
significativo por dotarse de infraestruturas e institucións
científicas e tecnolóxicas de primeiro nivel — en parte
cofinanciadas con fondos europeos — así mesmo contamos cun capital humano suficiente e cualificado para dar
un salto cualitativo no ámbito internacional. Contamos con
ferramentas estratéxicas — as RIS3 — perfectamente
enxergadas nese tecido. A cooperación neste campo debe
incrementar o potencial de internacionalización que
algunhas das nosas institucións teñen polo lugar que
ocupan en redes internacionais e de produción e divulgación do coñecemento científico. A experiencia dos parques
científicos e tecnolóxicos postos en marcha ten que servir
para incre mentar considerablemente a colaboración entre
os investigadores dos centros superiores e o tecido empresarial. Tanto na Eurorrexión como no conxunto de España e
Portugal é preciso incrementar a presenza e o investimento
das empresas nas tarefas de I+D.
Cómpre transformar en valor empresarial e de mercado
todo o potencial emerxente en infraestruturas e capital
humano que ten a Eurorrexión.
1.1. E1.PE1. CONSOLIDACIÓN E POTENCIACIÓN DE
POLOS DE INVESTIGACIÓN QUE SE INCARDINEN NA
RIS3 DA EURORREXIÓN
Afortunadamente hai un elevado grao de converxencia
nos documentos RIS3 de Galicia e Norte de Portugal. En
efecto, ámbalas dúas destacan a importancia que o mar ten
que ter na economía, ao igual que o sector primario no seu
conxunto focalizado cara a agroindustria alimentaria. O
turismo como actividade panca.
Aposta decidida pola industrialización baseada na competitividade e nas actividades intensivas en coñecemento.
Modelos de vida saudable coa preservación do medio
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ambiente, unha mobilidade sostible e un envellecemento
activo. En consecuencia, os proxectos de investimento
responden a esta converxencia.
1.1.1. Elaboración dunha RIS3 eurorrexional, a partir
das respectivas RIS3 rexionais e coa vista posta nunha
RIS3 conxunta da RESOE.
Este é un proxecto de visibilidade dentro da UE e de articulación da estratexia macrorrexional RESOE. Tamén é un
proxecto de liderado para a Eurorrexión Galicia-Norte de
Portugal. Ter unha propia RIS3 de estratexia macrorrexional
supón tomar a iniciativa nun ámbito polo que a Com sión
Europea e o Comité das Rexións van seguir apostando no
próximo período. Dada a conve xencia da que antes
falamos entre as RIS3 de Galicia e Norte de Portugal, a
capacidade da Eurorrexión para liderar este proxecto, coa
participación máis ampla posible doutras rexións, semella
unha oportunidade que cómpre aproveitar.
1.1.2. Consolidación dun polo de excelencia internacional en torno ao INL, con especial atención aos ámbitos
agro-alimentario e da saúde.
O INL foi un dos proxectos estrela da pasada programación
2007-2013. Completado o proceso de instalación e dotación de infraestruturas de investigación e persoal cualificado,
agora comeza o tempo de sacarlle o máximo partido a esta
grande infraestrutura científica que coloca a Eurorrexión
no mapa de sectores cabeceiros na investigación internacional como a nanotecnoloxía e a biotecnoloxía. Evidentemente o INL ten unha vocación unive sal nas súas liñas de
investigación pero isto non é, en absoluto, incompatible
coa aproximación que o sector produtivo empresarial da
Eurorrexión ten que facer cara el para poder rendibilizalo
através de encomendas para problemas concretos do
tecido empresarial, achegando o financiamento oportuno,
mesmo pola vía dos instrumentos financeiros do BEI se

1.1.3. Consolidación dun polo de excelencia internacional en torno ao Campus do Mar, con aplicacións
directas en catro dos oito dominios do Norte e 2 dos 3
de Galicia.
1.1.6. Potenciación dun polo de competitividade
centrado nas industriais culturais e creativas e no uso
dos recursos naturais e patrimoniais para o sector
turístico.

1.1.5. Potenciación dun polo de investigación en
torno ao clúster da saúde, especialmente orientado
cara o envellecemento activo.

1.1.4. Consolidación dun polo de excelencia macrorrexional, o Campus Mobilidade, especializado no
ámbito da automoción, metal-mecánica, eficiencia
enerxética e TIC aplicadas.
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1.1.7. Programas de titulacións conxuntas de Grao,
Mestrado e Doutoramento que procuren economías
de escala e a adecuación da oferta universitaria ás
necesidades do desenvolvimento eurorrexional.

1.2. E1.P2. POTENCIACIÓN DA TRANSFERENCIA DE
RESULTADOS AO SECTOR PRODUTIVO

1.2.1. Promoción de EBT e de spin-o que fomenten a
cooperación de I+D+i entre empresas, centros de
investigación e administracións.
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1.2.2. Programa Iacobus de mobilidade de estudantes e investigadores que inclúa unha sección destinada a estadías en empresas de elevada intensidade
tecnolóxica, mesmo coa posibilidade de facer Doutoramentos Industriais e incorporar as empresas nos
sistemas de formación profesional.

1.2.3. Programa de Benchmarking industrial transfronteirizo.

2.1. E2.P3. CONVERSIÓN DA EURORREXIÓN NUN
TERRITORIO ATRACTIVO PARA O INVESTIMENTO
PRODUTIVO

2. E2. UNHA EURORREXIÓN COMPETITIVA QUE
APOSTA POLO EMPREGO
1.2.4. Programa de incentivos á solicitude de patentes en función do seu éxito de transferencia.
2.1.1. Promoción de viveiros de empresas, especialmente as de base tecnolóxica e de recursos endóxenos nas áreas de baixa intensidade demográfica.
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2.1.3. Programa de apoio ao emprendedurismo social,
como por exemplo os proxectos nacidos desde os
grupos de acción de desenvolveme to local participativo.

2.1.2. Fortalecemento e estruturación de clusters transfronteirizos orientados cara os dominios das RIS3, que
promovan o reforzo da inn vación e da internacionalización de empresas e cadeas de valor. Un seguimento
especial para o cluster téxtil que xa foi apoiado no
período de programación anterior
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2.1.7. Programa de coordinación eurorrexional de
centros loxísticos multimodais.

2.1.4. Programa de apoio ao emprendedurismo da
poboación activa moza nos sectores compatibles
coas RIS3.

Soft Landing
2.1.6. Programa de coordinación eurorrexional de
Telecomunicacións e Banda Ancha.

2.1.5. Programa de promoción da capacitación
empresarial das PME para o desenvolvemento de
sistemas avanzados de produción e de servizos especializados.
2.2. E2.P4. FOMENTO DA INTERNACIONALZACIÓN
ECONÓMICA DA EURORREXIÓN
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2.2.1. Programa de Soft Landing transfronteirizo e internacional.

de inversión externa mediante
vos e instrumentos de financiao de capital risco, etc…).

2.2.4. Programa transfronteirizo de fomento da
mobilidade laboral coa mellora do mercado laboral
transfronteirizo, a través de servizos de información
ao tecido produtivo e o recoñec ento mutuo de
titulacións e competencias profesionais.

2.2.3. Programa coordinado de promoción exterior
da Eurorrexión.

3.1.E3.P5.VALORIZACIÓN E PROTECCIÓN DO PATRIMONIO NATURAL E CULTURAL

3. E3. UNHA EURORREXIÓN CABECEIRA EN CALIDADE MEDIOAMBIENTAL E PATRIMONIO
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3.1.2. Fomentar políticas forestais activas (madeira,
gandería extensiva, biomasa...) e pasivas (fiscalidade)
que poñan en valor os montes e permitan o combate
dos incendios.

3.1.1. Plan de coordinación eurorrexional de xestión de
espazos e riscos naturais, así como de catástrofes e
emerxencias que inclúa dotación de infraestruturas e
equipamento.

3.1.3. Promover produtos turísticos eurorrexi ais
baixo o lema “Dous países, un destino”: Camiño portugués de Santiago, Patrimonios da Humanidade e rutas
temáticas.
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3.2. E3.P6. VALORIZACIÓN DO SISTEMA URBANO
POLICÉNTRICO

smart cities

3.2.2. Programa de mobilidade multimodal, con
especial interese polo ferrocarril eurorrexional de
altas prestacións para pasaxeiros e mercadorías.

3.1.4. Programa de conservación e rehabilitación de
patrimonio edificado clasificado.

3.2.1. Programa de smart cities.
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3.2.3. Programa de configuración dun sistema urbano
ambientalmente sostible: optimización de todos os procesos
de metabolismo urbano (uso eficiente de recursos, redución
da pegada de carbono, etc...).

3.3 3.P7. PROMOVER A EFICIENCIA DOS RECURSOS
AMBIENTAIS

3.2.4. Programa de conectividade no eixo interior da Eurorrexión e dos dous eixos, litoral e interior, cos corredores
horizontais da Eurorrexión, baseado na mobilidade sostible.
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3.3.1. Promover proxectos e accións de xestión
integrada de bacías hidrográficas e de monitorización da orla costeira.

3.3.4. Programa integral para un uso sostible da
auga.

3.3.3. Programa de fomento da economía verde
(valorización económica de recursos, biodiversidade,
amenidades, etc...)

4. E4. UNHA EURORREXIÓN EXEMPLAR NA CAPACITACIÓN INSTITUCIONAL AO SERVIZO DA CIDADANÍA

3.3.2. Programa coordinado eurorrexional de eficiencia enerxética.
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4.1.1. Promover accións que tendan a eliminar os
custes de contexto transfronteirizo.

4.1.3. Programa eurorrexional de equipamentos
transfronteirizos compartidos.
4.1. 4.P8. PROMOVER A COOPERACIÓN TRANSFRONTEIRIZA ENTRE ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS
COMO INSTRUMENTO EFICAZ PARA MELLORAR A
CALIDADE DE VIDA DA CIDADANÍA

4.1.2. Programa de dinamización e creación de estratexias de desenvolvemento socioeconómico de base
local lideradas polas respectivas comunidades.
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4.1.4. Programa de estruturación da Eurorrex ón social e cultural ó servizo da cidadanía
activa, promovendo actuacións nos sectores da cultura, o deporte, a educación e o
turismo.
Postos os alicerces da eurocidadanía, este proxecto está destinado a dotar de contidos ese
concepto. A Eurorrexión conta coa vantaxe do capital de proximidade e de interacción que a
capilaridade transfronteiriza e a identidade cultural proporcionan.
A GNP AECT, as comunidades locais, os municipios e as súas asociacións, nomeadamente o
Eixo Atlántico, están chamados a pilotar os aspectos da Eurorrexión social relacionados coa
cultura, sen esquecer a creativa xeradora de riqueza económica, co deporte para todas as
idades contribuíndo tamén ao envellecemento activo da poboación, coa educación ao longo
da vida e coa educación non regulada empregando para iso as ferramentas dispoñibles de
elearning, coas actividades turísticas e de lecer que poñan en valor o territorio e incrementen
a calidade de vida da cidadanía. A Eurorrexión social ten un forte compoñente de inclusión,
especialmente preciso en conxunturas de crise como a actual e os municipios e as redes
sociais locais teñen contribuído grandemente a paliar os efectos colectivos máis negativos
dando sempre saídas positivas e dándolle a importancia que merecen as accións colectivas e a
participación.
4.1.5. Programa de consolidación das estruturas de cooperación máis activas, nomeadamente a Associação do Eixo Atlântico do Nordeste Peninsular e o GNP AECT.
A experiencia acumulada nestes vinte anos de cooperación territorial en Europa ven demostrando que son as estruturas de cooperación, con personalidade xurídica, dinámicas e con
capacidade financeira as que máis partido poden tirar dos recursos comunitarios ao servizo
da cidadanía. Sen dúbida, no caso da Eurorrexión a Comunidade de Traballo — co seu brazo
operativo que é a GNP AECT — e o Eixo Atlántico teñen sido os actores máis destacados emerecen, pois, o recoñecemento que implica favorcer a súa consolidación no bo facer contrastado.
Isto non implica, obviamente, que non se teña que apoiar experiencias máis recentes pero
con grande potencialidade como é o caso das Eurocidades e das iniciativas promovidas desde
as asociacións empresariais que supoñen singularidades que cómpre mimar no noso territorio. Así mesmo, é necesario estar atentos as novas dinámicas sociais que van ir aparecendo e
que poden contribuír ao éxito do PIC. Non obstante, tamén é necesario ser moi rigorosos coa
atribución de fondos públicos e esixentes no cumprimento das responsabilidades contraídas
por estas estruturas que nunca poden esquecer que non son fins en si mesmas, son instrume
tos de mellora da vida dos cidadáns.
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5. INDICADORES DE RESULTADO
E REALIZAÇÃO
EIXO

PRIORIDADE ESTRATÉGICA

1.

1.1.

INDICADORES DE REALIZAÇÃO
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INDICADORES DE RESULTADO

5. INDICADORES DE RESULTADO
E REALIZAÇÃO
EIXO

PRIORIDADE ESTRATÉGICA

INDICADORES DE REALIZAÇÃO

INDICADORES DE RESULTADO
spin-o

1.2.

2.

2.1.
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5. INDICADORES DE RESULTADO
E REALIZAÇÃO
EIXO

PRIORIDADE ESTRATÉGICA

INDICADORES DE REALIZAÇÃO

INDICADORES DE RESULTADO

2. UMA EURO REGIÃO
APOSTA
COMPETITIVA
VA QUE APOS
V
T
TA
NO EMPREGO

2.1. Converter a Euro egião num
território atrativo para o investimento
produtivo

Número de projetos e valor de investimento
apoiado focados em ações de criação de viveiros
de empresas

Número de empresas criadas em setores
relevantes: indústrias de alta tecnología,
serviços intensivos em conhecimento,
indústrias criativas
Aumento do emprego em empresas que
beneficiam de apoio

Número de projetos apoiados de de empreendedorismo
juvenil e de economia social

Número de empreendedores alvo de ações
de capacitação para o empreendedorismo
Número de empresas criadas
Número de emprego jovem criado
Número de emprego criado

Número de projetos e valor de investimento apoiado
focados nas telecomunicações e logistica

Agregados familiares adicionais com acesso
à banda larga de 30 Mbps, no mínimo
Volume de negócio de produtos e serviços
gerado pelas plataformas logisticas apoiadas
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5. INDICADORES DE RESULTADO
E REALIZAÇÃO
EIXO

PRIORIDADE ESTRATÉGICA

INDICADORES DE REALIZAÇÃO

INDICADORES DE RESULTADO

2. UMA EURO REGIÃO
APOSTA
COMPETITIVA
VA QUE APOS
V
T
TA
NO EMPREGO

2.2. Fomento da internacionalização
económica da Euro egião

Número de ações de apoio a internacionalização
das empresas da Euro egião

Número de empresas que iniciaram ou
as suas vendas ao exterior
Número de empresas que beneficiam de
apoio não financeiro

Número de ações de apoio ao financiamento
do setor produtivo

Número de empresas que beneficiam de apoio
Número de empresas que beneficiam de apoio
financeiro, com exceção de subvenções
Investimento privado em paralelo ao apoio
público às empresas

Número de ações de apoio a mobilidade
laboral transfronteiriça

Número de participantes em iniciativas de
mobilidade transfronteiriça
Número de participantes em iniciativas locais
conjuntas de emprego e formação
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5. INDICADORES DE RESULTADO
E REALIZAÇÃO
EIXO

PRIORIDADE ESTRATÉGICA

INDICADORES DE REALIZAÇÃO

INDICADORES DE RESULTADO

3. UMA EURO REGIÃO LIDER EM
QUALIDADE AMBIENTAL
TTAL E
P
PA
ATRIMÓNIO
ATRIMÓNIO
PATRIMÓNIO

3.1. Valorização e proteção do património
natural e cultural

Número de planos e/ou mecanismos de prevenção e
alerta de desastres naturais preparados em cooperação

População que beneficia de medidas de
proteção contra inundações
População que beneficia de medidas de
proteção contra incêndios florestais
Superfície dos habitats apoiados com vista a
atingirem um melhor estado de conservação

Número de ações de apoio à valorização do patrimonio,
designadamente no setor turístico

Aumento do número esperado de visitas a
locais de património cultural e natural que
beneficiam de apoio
Aumento do número esperado de visitas a
locais e a atrações turísticas que beneficiam
de apoio

3.2. Valorização do sistema urbano
policêntrico

Número de projetos-piloto (e de municípios envolvidos)
de ordenamento territorial e urbano orientados para a
otimização de processos de metabolismo urbano e de
smart cities

População de zonas com estratégia de
desenvolvimento urbano integrado
Espaços abertos criados ou reabilitados em
áreas urbanas
Aumento de deslocações de passageiros
em serviços de transporte urbano que
beneficia de apoio
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5. INDICADORES DE RESULTADO
E REALIZAÇÃO
EIXO

PRIORIDADE ESTRATÉGICA

INDICADORES DE REALIZAÇÃO

3. UMA EURO REGIÃO LIDER EM
QUALIDADE AMBIENTAL E
PATRIMÓNIO

INDICADORES DE RESULTADO
Diminuição de consumo energético em
destinatários finais dos projetos
Diminuição anual estimada das emissões
de gases com efeito de estufa

3.2. Valorização do sistema urbano
policêntrico

Número de ações focadas para a melhoria das
condições de mobilidade e conexão no territorio
da Euro egião

Quilometragem total de linhas férreas
reconstruídas ou modernizadas
Quilometragem total de linhas férreas RTE-T
reconstruídas ou modernizadas
Aumento de deslocações de passageiros em
serviços de transporte público que beneficia
de apoio
Diminuição anual estimada das emissões de
gases com efeito de estufa

3.3. Promover a eficiência dos
recursos ambientais

Número de projetos conjuntos apoiados destinados
ao uso sustentável dos recursos naturais

População adicional servida pelas melhorias
de abastecimento de água
Diminuição anual estimada das emissões de
gases com efeito de estufa
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5. INDICADORES DE RESULTADO
E REALIZAÇÃO
EIXO

PRIORIDADE ESTRATÉGICA

INDICADORES DE REALIZAÇÃO

INDICADORES DE RESULTADO

3. UMA EURO REGIÃO LIDER EM
QUALIDADE AMBIENTAL E
PATRIMÓNIO

3.3. Promover a eficiência dos
recursos ambientais

Número de projetos conjuntos apoiados destinados
à eficiência energética

Capacidade suplementar de produção de
energia renovável
Número de agregados familiares com
consumo de energía melhorado
Redução do consumo de energia primária
anual nos edifícios públicos
Número adicional de utilizadores de
energia conectados a redes inteligentes

4. UMA EURO EGIÃO EXEMPLAR
NA CAPACITAÇÃO INSTITUCIONAL
AO SERVIÇO DA CIDADANIA

4.1. Promover a cooperação
transfronteiriça entre administrações
públicas como instrumento eficaz para
melhorar a qualidade de vida dos
cidadãos

Número de projetos destinados a promover a
cooperação jurídica e administrativa, bem como a
cooperação entre cidadãos e instituições focados
a estruturação da Euro egião social

Número de participantes em iniciativas de
mobilidade transfronteiriça
Número de participantes em iniciativas locais
conjuntas de emprego e formação
Número de participantes em projetos de
promoção da igualdade de género, da
igualdade de oportunidades e da inclusão
social transfronteiriça
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5. INDICADORES DE RESULTADO
E REALIZAÇÃO
EIXO

PRIORIDADE ESTRATÉGICA

4. UMA EURO EGIÃO EXEMPLAR
NA CAPA
CAPACITAÇÃO
P CITA
PA
T ÇÃO INSTITUCIONAL
TA
AO SERVIÇO DA CIDADANIA

4.1. Promover a cooperação
transfronteiriça entre administrações
públicas como instrumento eficaz para
melhorar a qualidade de vida dos
cidadãos

INDICADORES DE REALIZAÇÃO

INDICADORES DE RESULTADO
Número de participantes em programas de
ensino e de formação conjunta para apoiar
o emprego dos jovens, as oportunidades de
educação e o ensino superior e profissional
transfronteiriço
População que beneficia de equipamentos
sociais partilhados
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PROPOSTAS PARA UM MODELO DE PROGRAMAÇÃO E
DE GESTÃO DE FUNDOS MAIS EFICIENTE E EFICAZ
1. PERSPECTIVAS FINANCEIRAS 2014-2020
O quadro financeiro 2014-2020 apresenta como característica transversal aos seus instrumentos
financeiros, a promoção da inovação.
Ao mesmo tempo e também de forma idêntica, verifica-se um importante esforço de reestruturação e
agregação de programas e mecanismos com vista à obtenção de uma maior racionalização e à simplificação de processos, à facilitação do acesso aos mesmos, bem como à eliminação da duplicação de
atuações.
Importa, ainda, sublinhar que uma grande parte da dotação do quadro plurianual 2014-2020 será
direcionada para o emprego e o crescimento da economia sendo dada especial atenção às áreas da
educação e da formação profissional, bem como às investigação e inovação.
Neste contexto, os fundos estruturais mantêm um peso fundamental sendo que existirão outros instrumentos financeiros dotados de recursos relevantes, como se pode observar pelo gráfico seguinte.
6%

Quadro Financeiro 2014-2020
Prioridades de Atuação

2%

14%

Quadro Plurianual 2014-2020

Política Agricola Comum

42%
36%
Fonte:
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PERSPETIVAS FINANCEIRAS 2014-2020
CRESCIMENTO E COMPETITIVIDADE
(programas e dotação)
Horizonte 2020
(70.200 milhões de euros)

Descrição
Tem como principal objetivo assegurar a competitividade global da UE substituindo o 7º programa quadro
para a investigação e desenvolvimento tecnológico e o programa-quadro de inovação e competitividade.
As suas áreas de ação são:
• Reforço da capacidade competitiva e de liderança da Europa no setor industrial
• Resposta às necessidades do tecido empresarial através do apoio às empresas inovadoras
• Promoção do Espaço Europeu de Investigação
• Incremento da excelência da base científica da Europa
• Promoção da I+D+i como resposta aos principais desafios sociais identificados na
Estratégia Europa 2020

COSME
(2.030 milhões de euros)

Instrumento exclusivamente dedicado às PMEs com o objetivo de promover e melhorar a respetiva
competitividade e sustentabilidade bem como fomentar o empreendedorismo
As suas áreas de ação são:
• Melhoria do acesso ao financiamento por parte das PMEs
• Facilitação do acesso aos mercados (Enterprise Europe Network)
• Promoção do empreendedorismo e da cultura empresarial
• Impulso à ação conjunta das PMEs ao nível europeu, nacional, regional e local
• Desenvolvimento de condições favoráveis à criação de empresa e para o crescimento
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CRESCIMENTO E COMPETITIVIDADE
(programas e dotação)
Erasmus para todos
(13.010 milhões de euros)

Descrição
É o novo programa da UE para a educação, formação, juventude e desporto que pretende ser mais acessível e
de fácil aplicação que os seus predecessores (nomeadamente, através da eliminação da duplicação de atuações).
O seu objetivo principal é a valorização do potencial humano da UE independentemente da sua idade, género,
experiência e ambiente de origem.

Iniciativa para o Emprego dos Jovens
(3.000 milhões de euros)

Trata-se de um programa especificamente dedicado à promoção do emprego jovem sendo complementar às
atuações do Fundo Social Europeu (FSE) neste âmbito.
Destina-se a apoiar os jovens que não estão integrados no sistema de ensino, no sistema de formação ou no
mercado de trabalho dando cumprimento aos objetivos do Pacote de Emprego Jovem estipulado pela
UE no final de 2012.

Mudança e Inovação Social
(815 milhões de euros)

É o instrumento financeiro da União Europeia de apoio à criação de emprego e à reforma das suas políticas sociais.
Forma, conjuntamente com o FSE, o Fundo Europeu de Ajustamento à Globalização e o programa European
Aid for the most Deprived, os pilares da iniciativa da UE para o emprego e inclusão social.
Apresenta-se como um programa com uma forte componente de cooperação especialmente no que
diz respeito à promoção do emprego.

Connecting Europe Facility
(19.300 milhões de euros)

É o programa de apoio ao desenvolvimento das redes transeuropeias de alto rendimento, sustentáveis e
eficientes, nomeadamente, os projetos de elevado valor acrescentado como, por exemplo, a construção
de ligações transfronteiriças.
O financiamento do CEF é entendido como instrumento promotor de novos investimentos por parte dos
estados membros no que respeita à melhoria e conclusão das conexões e ligações transfronteiriças.

64

Turismo (DG Empresa e Indústria)

Atenta a importância do turismo quer para o produto interno bruto quer para o emprego na Europa bem como
o facto de ser a Europa o destino turístico do mundo com maior concentração e diversidade de atrações turísticas,
a Comissão Europeia dará continuidade ao desenvolvimento e consolidação de produtos turísticos de carater
transnacional através da Direção Geral Empresa e Industria.
A CE apoiará, neste âmbito, as ações que incrementem o crescimento e o desenvolvimento sustentável baseado
na preservação e qualificação do património natural e cultural da Europa e que contribuam para a formação
da identidade europeia e para a promoção da imagem da Europa no mundo.

PRESERVAÇÃO E GESTÃO DE RECURSOS NATURAIS
(programas e dotação)

LIFE +
(3.057 milhões de euros)

CIDADANIA, LIBERDADE, SEGURANÇA E JUSTIÇA
(programas e dotação)

Europa criativa
(1.294 milhões de euros)

Descrição

Dando sequência aos programas LIFE incluídos nos quadros financeiros de períodos anteriores, o programa
LIFE+ continuará a constituir o instrumento de apoio a projetos de conservação ambiental e da natureza na UE.
Espera-se que se distinga dos seus antecessores por ser mais estruturado, mais estratégico, mais simples
e mais flexível.

Descrição

É o instrumento de apoio para atividades relacionadas com o cinema, a televisão, a cultura, a música, as artes
performativas para o período de programação 2014-2020.
Desta forma, unem-se os programas de Cultura, Media e Media Mundus com o objetivo de promover as
indústrias culturais e criativas.
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Pretende apoiar:
• Artistas e profissionais na conquista de novas audiências em outros países que n o os de origem
• Distribuição de filmes na Europa e no mundo
• Projeção de filmes europeus em salas europeias
• Tradução de obras literárias europeias
• Formação destinada ao reforço de competências para o exercício de atividade profissional no
âmbito internacional

Mecanismo de proteção civil
(199 milhões de euros)

Este instrumento alarga, no período de programação 2014 — 2020 as suas áreas de atuação como forma
de conseguir uma resposta mais coerente e mais integrada nos casos de emergência.
O programa apoiará a gestão de catástrofes em aspetos como a melhoria da preparação face a estes
fenómenos (nomeadamente, através dos sistemas de prevenção), a definição de atuações inovadoras que
reduzam o risco da sua ocorrência, assim como a instalação de sistemas de coordenação perante situações
concretas.

Europa dos cidadãos
(164 milhões de euros)

Tem como objetivo ajudar os cidadãos europeus no conhecimento dos seus direitos e no desenvolvimento
da identidade europeia.
As ações apoiadas deverão contribuir para que os cidadãos europeus conheçam e compreendam melhor
a UE, os seus valores e a história e cultura que partilham.

Programa cidadania e direitos

Este instrumento é reestruturado para o período de programa 2014 020, agregando num só os 3
programas que, no período anterior, se dedicaram a assegurar o respeito pelos direitos fundamentais
como a liberdade, a segurança e a justiça na Europa.
Tem como principal objetivo contribuir para a criação de um espaço onde se promovam e se protejam os
direitos das pessoas, para a promoção dos direitos derivados da cidadania europeia, garantindo a não
descriminação e a igualdade entre homens e mulheres, os direitos das crianças e a proteção dos dados
pessoais.
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União Europeia como ator global
EuropeAid
ENI: (13.682 milhões de euros)

Descrição
Corresponde ao instrumento financeiro para a definição da política de desenvolvimento da UE e para a
implementação eficaz das ajudas atribuídas neste âmbito.
Tem como objetivos a redução da pobreza no mundo e assegurar um desenvolvimento sustentável para a
promoção da democracia, da paz e da segurança.
No caso concreto da América Latina, área de cooperação relevante para a Euro egião Galicia-Norte de Portugal,
este programa apoiará:
• A consolidação do Estado de Direito
• O desenvolvimento do capital humano
• A promoção do desenvolvimento sustentável
Neste período de cooperação, este programa terá ao seu dispor, pela primeira vez, o Instrumento de Associação
(Partnership Instrument) para o apoio às ações antes identificadas.
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Para o mesmo periodo de programação são, ainda propostos instrumentos financeiros de gestão partilhada entre os Estados membros:
PROGRAMAS DE GESTÃO PARTILHADA
FEDER

Descrição
Tem como objetivo o reforço da coesão económica e social da UE contribuindo para a redução das assimetrias
regionais.
A amplitude do seu âmbito de atuação permite-lhe contribuir para o cumprimento integral dos objetivos da
Estratégia Europa 2020 através de uma multiplicidade de tipologias de atividades em áreas tão diversas como:
• I+D+i (Investigação, desenvolvimento e inovação)
• Alterações climáticas
• Apoio às PMEs
• Desenvolvimento de serviços de interesse económico comum e telecomunicações
• Desenvolvimento de infraestruturas de energia e transportes
• Desenvolvimento de infraestruturas de saúde, educação e apoio social
• Desenvolvimento urbano sustentável
O seu orçamento será aplicado em diferentes programas operacionais regionais e/ou nacionais.

FSE

Tem como metas alcançar o pleno emprego, a melhoria da qualidade e produtividade dos trabalhadores na
UE bem como a melhoria dos sistemas de formação e a promoção da inclusão social.
As suas áreas de ação são:
• A promoção do emprego e o apoio à mobilidade laboral
• A promoção do acesso ao emprego para os desempregados e inativos
• A integração sustentável dos jovens no mercado laboral, no sistema
educativo/formativo para a facilitação da integração do mercado
• A promoção da aprendizagem ao longo da vida
• A promoção do autoemprego, do empreendedorismo e a criação de empresas
• A promoção da igualdade de género na conciliação entre o trabalho e a vida privada
• A promoção do envelhecimento ativo e saudável
• A modernização e reforço das instituições do mercado laboral (incluída a mobilidade laboral
transfronteiriça e transnacional)
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PROGRAMAS DE GESTÃO PARTILHADA
FEADER

Descrição
As atuações do FEADER visam alcançar o desenvolvimento rural sustentável na UE de modo complementar
com outros instrumentos da Politica Agrícola Comum, da Politica de Coesão Social e da Politica de
Pescas Comum.
Visa, ainda, contribuir para a transformação do setor agrícola da UE num setor económico mais inovador e
flexível, que esteja integrado numa estratégia de desenvolvimento territorial equilibrado e ambientalmente
sustentável.
As suas áreas de ação são:
• A promoção da transferência do conhecimento e da inovação da atividade agropecuária
• O reforço da competitividade de todos os tipos de agricultura
• O aumento da eficiência da cadeia dos alimentos
• A preservação e melhoria dos ecossistemas dependentes da agricultura e silvicultura
• A promoção da eficiência dos recursos e a transição para uma economia de baixo carbono

Cooperação Territorial
(8.948 milhões de euros)

A cooperação territorial entre Portugal e Espanha poderá ser consolidada através de diversos programas
os Estados membros poderão participar conjuntamente.
O POCTEP continuará a constituir o principal instrumento de cooperação da Euro egião Galicia-Norte de
Portugal. Este programa apoiará atuações que consolidem as parcerias (formais e informais) existentes
promovendo a mudança para uma cooperação transfronteiriça baseada nos e para os cidadãos, enfatizando
o valor acrescentado deste tipo de cooperação na criação de economias de escala e na implementação de
soluções conjuntas mais eficientes para problemas comuns.
O Espaço Atlântico
o programa de cooperação transnacional que apoiará o desenvolvimento de
atuações conjuntas das regiões que o integram (as regiões costeiras de Espanha, França, Irlanda, Portugal e
Reino Unido) em função de problemas e necessidades comuns em áreas como a competitividade, a inovação
ou a valorização dos recursos endógenos.
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PROGRAMAS DE GESTÃO PARTILHADA

Descrição
Do mesmo modo mas abrangendo as regiões que constituem o Sudoeste uropeu (Espanha, França, Portugal
e Reino Unido – Gibraltar), o programa SUDOE promoverá a partilha e desenvolvimento conjunto de recursos,
soluções e estratégias.
programa de cooperação inter-regional para o período 2014-2020 dando
O programa INTERREG Europe
continuidade ao INTERREG IV C. Aposta na coesão europeia entendida como a criação de idênticas condições
de vida e de desenvolvimento para as regiões tendo selecionado como áreas de atuação:
• Promoção da investigação, desenvolvimento tecnológico e inovação
• Melhoria do acesso, uso e qualidade das TIC
• Reforço da competitividade das PMEs
• Proteção do meio ambiente e promoção da eficiência de recursos
Cooperação entre cidades
No âmbito da cooperação territorial entre cidades para o período 2014-2020 destacam-se dois programas:
• O programa URBACT é o instrumento financeiro da UE para as cidades tendo como objetivo
a promoção do desenvolvimento urbano integrado e sustentável
• O programa URBAN cujo objetivo é o reforço do papel das cidades no desenvolvimento da política
no fomento do networking entre as
de coesão da UE. A sua prioridade de atuação
diferentes cidades europeias.

ESPON

É o programa pan-europeu que suporta a política europeia de coesão.
Tem como objetivo
conhecimento sobre as estruturas territoriais, tendências,
novas oportunidades
perspetivas e impactos das políticas na Europa, encontrando-se
crescimento
derivadas do contexto global envolvente.
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2. CALENDÁRIO PREVISTO DE QUADROS REGULAMENTARES E DE ABERTURA DE CONCURSOS

O atraso verificado na aprovação das perspetivas financeiras 2014-2020 resultou no adiamento da aprovação de
todos os quadros regulamentares. Espera-se que, uma vez que o período de sessões de trabalho do Parlamento
Europeu venha a terminar no final de fevereiro de 2014, o quadro regulamentar dos fundos estruturais e os instrumentos financeiros estejam definitivamente acordados antes dessa data.
A não ser assim, o lançamento de alguns desses instrumentos poderá atrasar-se até ao início de 2015. Contudo, para
efeitos do presente documento, assume-se o pressuposto de que os responsáveis pela gestão dos fundos poderão
iniciar o seu trabalho, com novPs conDVSTPT, em 2014.
É, também, necessário distinguir entre os instrumentos de gestão direta da Comissão Europeia como o Horizonte
2020 ou LIFE+ (que previsivelmente lançarão Ps primeirPs conDVSTPT na primavera/verão de 2014) dos fundos FT
truturais como por exemplo a Cooperação Territorial (que, por requererem um processo mais complexo de formali[B
ção não PTpoderão lançar antes do inicio de 2015).
O diagrama seguinte reflete o anteriormente exposto através de um calendário de execução aproximado, o qual
enquadra as prioridades de trabalho imediatas.

Fundos de
gestão direta

Fundos de
gestão
partilhada

1º Trimestre

2º Trimestre

3º Trimestre

4º Trimestre

1º Trimestre

2º Trimestre

2014

2014

2014

2014

2015

2015

Aprovação quadro
regulamentar

Acordo de
parceria EM

Abertura dPTDPODVSTPT

Aprovação dos programas
operacionais

Designação das Autoridades
de Gestão

Abertura de cPODVSTPT
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3. ESTRATÉGIAS PARA A OBTENÇÃO DE FUNDOS 2014-2020
3.1. IDENTIFICAÇÃO DE POTENCIAIS BENEFICIÁRIOS
PÚBLICOS E PRIVADOS
O novo período 2014-2020 assume, por um lado, uma maior
concentração de fundos em determinados programas, como
nos de Cooperação Territorial Europeia e, por outro, mais
possibilidades de participação para atores menos ativos até
ao momento, como sejam as micro, pequenas e médias
empresas (PMEs).
A concentração é a chave para uma utilização mais eficaz dos
fundos sem que isto signifique uma redução da necessária
capilaridade que permita fazer com que os fundos cheguem
ao maior número de beneficiários possíveis.
Neste contexto, é importante que o acesso aos fundos esteja
vinculado à experiência e à capacidade de absorção de cada
entidade. Aqueles atores que comprovem possuir tais capacidades devem colaborar ativamente na criação de sinergias e
na maximização da obtenção e utilização de fundos para
apoiar a execução da estratégia eurorregional. Em contrapartida, as instituições de apoio ou os beneficiários principais
sejam gestores de instrumentos como os ITI devem facilitar o
acesso preferencial aos fundos, de forma capilar, às empresas
que a eles não puderam aceder em períodos anteriores ou
que disponham de pouca experiência acumulada.
Também se assume como fator relevante que cada perfil de
entidade se dirija ao tipo de fundos que for mais adequado
conforme a tabela indicativa que se apresenta na página
seguinte.

Gestão Direta

Instituições
regionais

Instituições
locais

Universidades

Associações Emp.
e Empresas

Associações da
sociedade civil

Gestão Partilhada

Instituições
regionais

Instituições
locais

Universidades

Associações Emp.
e Empresas

Associações da
sociedade civil
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4. PRINCÍPIOS BÁSICOS DE GESTÃO DOS FUNDOS 2014-2020

4.2. ASPETOS GERAIS

4.1. NOTA PRELIMINAR

Uma abordagem mais estratégica da utilização dos fundos
O PIC é um instrumento indispensável para o estabelecimento de uma abordagem coerente e
integrada exigida pela Comissão Europeia.
A concretização de resultados requer uma forma de trabalhar diferente da atual, baseada numa
maior coordenação entre os fundos de gestão partilhada pelos Estados membros e com uma
grande participação dos agentes e instituições do território.
Tal como solicita a Comissão Europeia, é fundamental que o desenho dos programas operacionais,
bem como o dos concursos assim como os critérios de seleção acolham os contributos dos principais agentes e instituições chave do território. Para além de responderem a questionários genéricos, estes atores deveriam ser convidados a participar nos comités de programação e acompanhamento dos programas, pelo menos como observadores, com a finalidade de contribuírem para esta
abordagem estratégica e integral da utilização dos fundos.
Esta linha de ação requer também a identificação de projetos em linha com as estratégias
europeias, nacionais e regionais, implementadas por atores chave, capazes de garantir uma boa
gestão financeira dos fundos e com mecanismos de gestão inovadores que agilizem os procedimentos, assegurem fluxos financeiros adequados, e que apliquem sistemas de controlo eficazes.

As estruturas de cooperação mais ativas da Euro-região contam com uma vasta
experiência no acesso aos fundos europeus e uma comprovada capacidade de
gestão. Esta experiência tem permitido identificar diversos aspectos que se torna
imprescindível melhorar no período de programação 2014-2020 de modo a
assegurar uma melhor gestão dos fundos por parte dos beneficiários e das
autoridades respetivas.
A já mencionada necessidade de melhorar a gestão é apoiada pela Comissão
Europeia que, nos seus documentos, e com base na experiência dos períodos de
programação anteriores identifica vários fatores que incidiram negativamente
na eficiência de utilização dos fundos comunitários quer em Espanha quer em
Portugal, a saber:
- Insuficiente orientação estratégica e falta de concentração;
- Fragmentação excessiva dos investimentos;
- Projetos não totalmente integrados nos sistemas nacionais;
- Fraca resposta às necessidades reais;
- Baixo valor acrescentado europeu.
Assim, os beneficiários solicitam e a Comissão Europeia exige uma mudança de
orientação para uma abordagem mais coerente, inovadora e integrada que
permita demonstrar claramente o impacto na prossecução dos objetivos da
Estratégia Europa 2020.
Este PIC pretende, precisamente, dar respostas concretas às debilidades identificadas e propor medidas para as superar, em linha com as recomendações recebidas por ambos os países, que são muito similares.
As propostas que se apresentam seguidamente podem contribuir para uma
utilização eficiente e eficaz dos fundos comunitários. As propostas de melhoria
encontram-se divididas em quatro secções:
- Aspetos gerais;
- Apresentação de candidaturas;
- Atribuição dos fundos;
- Gestão dos fundos.

Ações de formação
Este plano de investimentos propõe que a estratégia da Euro-região se financie não apenas com
fundos estruturais geridos por autoridades de gestão em ambos os Estados membros mas também
através de instrumentos financeiros da responsabilidade direta pela Comissão Europeia, objeto de
uma concorrência mais intensa.
É necessário, pois, desenvolver um plano de formação específica dirigido ao desenvolvimento de
propostas e projetos neste contexto com a finalidade de assegurar um adequado nível de competitividade associado a uma possibilidade razoável de sucesso. Estas ações deveriam iniciar-se no
da
primeiro trimestre de 2014 de maneira a poderem vir a ser úteis para s primeir s con
missão Europeia. Assim, no outono de 2014 teriam lugar as ações de formação relativas ao
senvolvimento de projetos a submeter aos fundos estruturais e, muito especialmente, à cooperação
territorial.
Mas é necessário reforçar a capacidade de gestão dos técnicos assim como dos potenciais beneficiários no
que respeita à gestão de projetos nomeadamente a sua gestão legal, administrativa e financeira.
A existência de novas regras e a importância de minimizar irregularidades através de um leque mais
amplo de tipologias de projetos torna, também, necessário um plano de formação dedicado à
gestão de projetos.
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Estes planos de formação deveriam ser desenvolvidos por agentes de apoio e
postos em prática com a colaboração dos atores chave do território.
4.3. APRESENTAÇÃO DE CANDIDATURAS
Agilização dos processos de seleção de projetos
Os concursos deverão ser mais orientados para as temáticas chave e a sua
avaliação seguir os procedimentos em duas etapas de maneira a que os secretariados escrutinem “notas concetuais” breves lançando posteriormente o convite
à apresentação de formulários completos de candidatura somente junto dos que
proponham as melhores ideias de projeto. Esta metodologia já foi aplicada com
sucesso por programas de Cooperação Territorial como o “Espaço Atlântico” e
“Mediterrâneo”.
A seleção em duas fases tem a vantagem de contribuir para a resolução dos
problemas encontrados no período 2007-2013:
1. A necessidade de avaliar um número muito elevado de candidaturas
e, em consequência,
2. Prazos muito dilatados desde o momento da abertura d s con
até ao momento da seleção dos projetos.
A primeira fase de seleção – correspondente à nota concetual – deveria centrarse em:
1. A capacidade nanceira e de gestão tanto do bene ciário principal
como dos restantes bene ciários, com a finalidade de garantir que os projetos
selecionados têm possibilidades reais de serem executados adequadamente no
que se refere à realização de despesa, qualidade da gestão e no cumprimento
dos objectivos.
2. A coerência da ideia do projeto com as estratégias do programa,
assegurando, desta forma, que os projetos selecionados contribuem realmente
para o cumprimento dos objetivos do programa.
Numa segunda fase, as candidaturas convidadas a apresentar o formulário
completo deverão desenvolver a ideia do projeto e elaborar um orçamento
detalhado. Também poderá incluir-se, nesta fase, a possibilidade de convidar
várias candidaturas similares a constituírem-se numa única, fomentando sinergias.
Os prazos que decorreriam entre a abertura d con
e a assinatura dos
acordos não deveriam ultrapassar os 8 ou 9 meses. Tal cenário, a ser favoravelmente
retido, tornaria necessário, dotar os secretariados dos meios humanos e informáticos

adequados. A apresentação telemática das candidaturas e um software de apoio à avaliação
poderiam agilizar o processo.
Outra ferramenta que poderia revelar-se decisiva neste processo seria a criação de uma base de
dados de bene ciários, partilhada por todos os programas com a inclusão dos dados jurídicos,
financeiros e de gestão que permitisse avaliar a sua elegibilidade e capacidade de modo homogéneo e sem duplicações. Deste modo, se uma entidade tivesse uma candidatura já avaliada e submetesse uma outra
não necessitaria de repetir o processo, evitando-se assim, o
risco de se chegar a conclusões distintas. Mais, aquelas entidades interessadas na apresentação de
candidaturas poderiam registar-se inclusivamente antes dos referidos concursos abrirem, recorrendo a um sistema capaz de garantir a possibilidade de submissão de forma permanente.
Uso de novos instrumentos jurídicos do Regulamento
A Comissão Europeia menciona os Investimentos Territoriais Integrados (ITI) como uma ferramenta
flexível para implementar ações integradas e transversais. Os ITI podem ser especialmente indicados para uma melhor utilização dos Programas Operacionais do FEDER e no FSE, inclusivamente, de
forma combinada. Revelam-se adequados tanto para os programas regionais como para a cooperação transfronteiriça no âmbito do POCTEP.
No quadro do desenvolvimento rural, a Comissão Europeia recomenda a utilização dos Desenvolvimentos Locais de Base Comunitária (DLBC). Este instrumento segue a abordagem anteriormente
utilizada na iniciativa LEADER mas considera agora uma abordagem multi fundo incluindo FEDER,
FEADER, FSE e Fundo Europeu dos Assuntos Marítimos e da Pesca.
É fundamental promover o uso destes instrumentos, na medida em que podem contribuir para os
desenvolvimentos estratégicos integrais, isto é, quando são promovidos por entidades que têm
vindo a desenvolver estratégias e que dispõem de uma adequada capacidade de gestão.
É necessário, pois, que ambos os Estados venham a definir critérios para a apresentação do ITI nos
seus programas operacionais de maneira que se possa decidir rapidamente quais os que as incorporarão, que tipo de entidades poderão vir a ser enquadradas, que parte de fundos gerirão e como
se avaliarão tais propostas.
4.4. APROVAÇÃO DE PROJETOS
Coordenação da utilização dos fundos
O PIC oferece uma oportunidade única para definir mecanismos concretos de coordenação entre as
autoridades nacionais, regionais e locais visando uma utilização mais eficiente e eficaz dos fundos
estruturais. Permite, também, incorporar neste processo outros agentes e instituições do território
como, por exemplo, as universidades ou as entidades empresariais e sociais.
Esta coordenação é estratégica para o aproveitamento de oportunidades e de criação de sinergias entre
entidades e fundos. É igualmente importante para evitar a duplicidade de financiamentos no apoio a uma
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intervenção. Torna-se necessário assumir que ações estratégicas deverão vir a ser
financiadas com os fundos mais indicados sem prejuízo da coordenação dos
diferentes envolvidos para aspetos distintos de um mesmo objetivo.
Um exemplo claro prende-se com a possibilidade de se evitar a duplicação do ITI
em concursos onde se incluam o objetivo temático I+D+i e as oportunidades
que já existam no Horizonte 2020.
Concentração dos fundos
Uma parte relevante dos fundos de gestão partilhada tem sido utilizada até ao
momento num grande número de pequenos projetos repartidos entre entidades distribuídas por todo o território. A necessidade de obter uma adequada
capilaridade dos fundos não deve ser contrária a uma gestão mais ágil por parte
das autoridades de gestão e a uma concentração de investimentos nas prioridades estratégicas.
A Comissão Europeia recomenda que a dita concentração dos fundos venha a ser feito
em iniciativas e projetos maiores, geridos por entidades com uma adequada
experiência de gestão e com comprovada capacidade de absorção dos mesmos. Sem
excluir a natural reserva de uma parte dos fundos para concursos abertos, é necessário
dar resposta a esta exigência, identificando atores chave capazes de colaborar
eficazmente com as autoridades de gestão. Estas entidades, através de instrumentos como os ITI ou as DLBC bem como através de ”projetos chapéu” poderão
dar maiores garantias de uma posterior distribuição capilar pelo território.
abert s redundem numa disper
Assim, é necessário evitar que s con
dos fundos em pequenos projetos de difícil monitorização e gestão e com
casso impacto no território. As dimensões mínimas e os requisitos de capacidade dos beneficiários principais são a chave para otimizar a utilização dos
fundos.
Aproveitamento das isenções em bloco das ajudas do Estado
Para facilitar a participação das micro-empresas e das PMEs numa utilização mais
eficaz dos fundos com vista à prossecução dos objetivos de reativação económica,
nesta nova fase de utilização de fundos, não é aceitável excluir o setor privado
mas, pelo contrário, envolve-lo em estreita colaboração com o setor publico. Se
a Comissão Europeia confirma as isenções em bloco das ajudas do Estado para
este tipo de instrumentos financeiros e, em consequência, a regra dos minimis
não ser aplicável, abrem-se novas oportunidades que poderão trazer um alto
valor acrescentado aos fundos enquanto catalisadores da desejada recuperação económica. De qualquer modo, será sempre necessário permitir o

cofinanciamento privado (facto não autorizado no período 2007-2013 à luz dos regulamentos
aprovados).
4.5. GESTÃO DOS FUNDOS
Melhoria substancial do processo de pré nanciamento
Uma das debilidades atuais dos beneficiários potenciais dos fundos comunitários traduz-se na
dificuldade de assumir os altíssimos níveis de financiamento exigidos pela gestão de projetos de
fundos estruturais. O facto de se tratar de projetos onde a subvenção é reembolsada a posteriori –
após um demorado processo de justificação e controlo das despesas – implica a necessidade de
dispor de liquidez equivalente a um ano de despesas do projeto, no mínimo. Neste contexto, torna-se necessário aumentar a percentagem de pré-financiamento concedida ao projeto num mínimo
de 30%. Da mesma forma, a obrigação de justificar o adiantamento recebido num período inferior
a um ano pode ser contraproducente, especialmente se se tiver em atenção que, no seu início, os
projetos se caraterizam por um período de arranque demorado.
Uma alternativa ou ação complementar ao aumento do pré-financiamento será a concessão de
empréstimos com juro zero aos beneficiários dos projetos. A atual experiência do Fondo Tecnologico del FEDER em Espanha demonstra que é possível combinar subvenções com crédito público de
modo a que os beneficiários não tenham de atrasar (ou até mesmo paralisar) a execução dos seus
projetos ou se vejam obrigados a recorrer a empréstimos bancários privados geradores de juros
não elegíveis. O mencionado fundo, gerido pelo Ministério da Economia e Competitividade, inclui
nos acordos de subvenção a concessão de um crédito público a juro zero que é devolvido com as
justificações de despesas.
A aplicação deste tipo de mecanismos financeiros permitiria aumentar significativamente o pré-financiamento recebido pelos beneficiários e assegurar assim não apenas a capacidade de absorção
das instituições do território como também a execução dos projetos dentro dos prazos previstos
sem o risco de quebra automática de compromisso por parte da Comissão Europeia.
Simpli cação de procedimentos
Na medida do possível e em conformidade com as exigências da Comissão Europeia para este novo
período de programação, é necessário simplificar substancialmente os procedimentos de gestão
dos fundos estruturais. Identificam-se seguidamente algumas propostas, nesse sentido:
Ferramentas telemáticas e cientes para a justificação dos gastos dos projetos. Estas
ferramentas foram desenvolvidas em programas como o SUDOE ou o Espanha-França-Andorra tendo
obtido o resultado de uma maior agilização dos procedimentos de justificação. O uso de sistemas
oﬀ-line (como a base de dados do Espaço Atlântico) ou ferramentas pensadas para grandes projetos
de infraestruturas (como a Fondos 2007) prejudicaram quer os beneficiários quer os órgãos de
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gestão dos programas. É importante que estas ferramentas sejam orientadas para o beneficiário, isto é, estejam pensadas
fundamentalmente para os apoiar na complexa gestão dos fundos. Tal facilidade resultará necessariamente
numa informação melhor e mais focada para os órgãos de gestão dos programas. Atualmente, estes baseiam
a sua atividade fundamentalmente em relatórios e em certificações de despesas. Um sistema que inclua uma contabilidade
separada para projetos e um acompanhamento de milestones, deliverables e indicadores, permite ter informação antecipada
ao nível da execução e de potenciais atrasos.
Formação contínua e generalizada dirigida a todas as pessoas envolvidas na gestão dos projetos visando garantir
uma adequada compreensão das normas e dos procedimentos aplicáveis.
Em particular, a gestão dos projetos poderá melhorar substancialmente através de uma formação adequada e do apoio direto aos
responsáveis do projeto, aos responsáveis financeiros dos beneficiários, aos inspetores, aos responsáveis de serviços financeiros municipais e aos auditores. É, também, fundamental que os recursos humanos dos secretariados técnicos e das autoridades nacionais recebam formação idêntica com a finalidade de evitar discrepâncias de critérios, especialmente, quando se
verificam dotações de pessoal.
Não bastará uma formação inicial de um dia para a aprovação do projeto. É necessário realizar formações prévias aos beneficiários dos projetos pré-selecionados (no caso de se optar pela aprovação de projetos em duas fases), uma formação no
momento do lançamento do projeto e uma outra imediatamente antes da entrega do primeiro relatório de execução
e certificação de despesas e, ainda, quando a prática quotidiana o permita, identificar outras dúvidas dos participantes.
Critérios claros de elegibilidade de despesas e aplicados de modo uniforme ao longo do tempo. Devem existir manuais de gestão financeira com exemplos e critérios claros para que não venham a registar-se situações de insegurança jurídica
em consequência das quais uma despesa é validada numa certificação e rejeitada na seguinte porque ou se mudou a pessoa
responsável pela validação ou foram modificados os critérios. A experiência resultante dos fundos atuais deve permitir a
identificação de critérios inalteráveis ao longo do período de execução dos programas, que sejam conhecidos por todas as
pessoas envolvidas, tanto as pertencentes aos órgãos de gestão como aos beneficiários.
Melhoria dos circuitos e eliminação de duplicidades na gestão dos fundos entre os diferentes órgãos do programa,
quer sejam os responsáveis pela gestão quer os de controlo e de certificação/pagamento. As atuais duplicações assim como a
inadequada separação de funções tem gerado grandes atrasos nos reembolsos dos cofinanciamentos bem como elevados
custos de gestão a todos os níveis.
Uma proposta de melhoria poderia residir no apoio à gestão através de uma ferramenta telemática usada por todos os atores
do processo. Se os mesmos interagirem, electronicamente dentro da mesma ferramenta, será possível fazer um acompanhamento preciso dos tempos e monitorizar, deste modo, os prazos de certificação e recebimento. Desejavelmente, os prazos
deveriam ser equivalentes aos da Comissão Europeia: 45 dias entre o envio da certificação de despesas e o recebimento se não
se verificar nenhum incidente relevante que obrigue a que o beneficiário venha a efetuar alguma modificação.
Quando eventuais erros sejam detetados em quantidades insignificantes (de acordo com critérios transparentes e predefinidos), será preferível reduzir o montante a pagar do que reter o pagamento, conferindo a possibilidade de retificação no relatório de execução seguinte (ver diagrama na página seguinte).
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Melhoria dos sistemas de controlo de primeiro nível
FERRAMENTA
TELEMÁTICA DE
GESTÃO

A validação do auditor
uma pessoa de contacto na autoridade nacional
controlo de qualidade

A utilização de taxas xas na justi cação dos gastos gerais

Utilização do sistema de custos simpli cados para subvenções de pequeno montante
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ex-post

