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O PROGRAMA
Eixo 2 - Fomentar a competitividade e a 

internacionalização das PME do sudoeste 

europeu

OE 3a1 - Desenvolvimento de capacidades 

para a melhoria do ambiente empresarial do 

Espaço SUDOE

OE 3b1 - Melhoria e aumento das 

possibilidades de internacionalização das 

PME

Eixo 3 - Contribuir para uma maior eficiência 

das políticas em matéria de eficiência 

energética

OE 4c1 - Melhorar as políticas de eficiência 

energética nos edifícios públicos e na 

habitação através do desenvolvimento de 

redes e da experimentação conjunta.

Eixo 4 - Prevenir e gerir os riscos de maneira 

mais eficaz

OE 5b1 - Melhoria da coordenação e da 

eficácia dos instrumentos de prevenção, de 

gestão de catástrofes e de reabilitação de 

zonas danificadas

Eixo 5 - Proteger o meio ambiente e 

promover a utilização eficiente dos recursos

OE 6c1 - Melhoria dos métodos de gestão do 

património natural e cultural comum através 

do desenvolvimento de redes e da 

experimentação conjunta

 OE 6d1 - Reforçar a cooperação dos gestores 

de espaços naturais do SUDOE através do 

desenvolvimento e implementação de 

métodos conjuntos

ALGUNS NÚMEROS

O Programa de Cooperação Transnacional 

Interreg Sudoe tem como principais 

objetivos contribuir para a competitividade 

interna e externa de centros tecnológicos e 

PME e para a sustentabilidade do 

crescimento e desenvolvimento do espaço 

sudoeste europeu, reforçando a 

cooperação entre as regiões dos países 

participantes. Aposta na concentração dos 

recursos financeiros com base em dois 

princípios fundamentais, competitividade e 

sustentabilidade. Visa o desenvolvimento 

de ações que incidem sobre o crescimento 

inteligente e sustentável  focando os 

recursos na consolidação de redes de 

cooperação e resultados de excelência 

potenciando o investimento em setores 

prioritários para este espaço. Face ao 

anterior programa destaca-se a 

possibilidade de apoio a empresas e o 

apoio à incubação.

Dotação FEDER do Programa 

106, 8 milhões de euros

Dotação FEDER por Eixo

Eixo 1 - 39 ,5 milhões de euros

Eixo 2 - 14, 9 milhões de euros

Eixo 3 - 11 ,7 milhões de euros 

Eixo 4 - 12,8 milhões de euros

Eixo 5 - 21, 3 milhoes de euros 

Taxas de Cofinanciamento

75% - entidades públicas

50% - PME (não podem ser chefes de fila)

TIPOLOGIA DE BENEFICIÁRIOS

 

Associações Empresariais, Comerciais e 

Industriais

Entidades Privadas (sem / com Fins 

Lucrativos)

Incubadoras e Aceleradoras de Empresas

Agências de Desenvolvimento Regional e 

Local

Universidades

Centros, Institutos, Redes, Consórcios de 

Investigação e de Inovação

Parques e Centros Tecnológicos

Agências de Energia e Ambientais

Câmaras de Comércio

Centros internacionais de negócios

Clusters

Agrupamentos Europeus de Cooperação 

Territorial

EIXOS PRIORITÁRIOS/ 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Eixo 1 - Promover as capacidade de 

inovação para um crescimento inteligente 

e sustentável

OE 1b1 - Reforçar o funcionamento 

sinérgico e em rede da I&I a nível 

transnacional nos setores específicos do 

SUDOE a partir da especialização 

inteligente

OE 1b2 - Desenvolver a divulgação da 

investigação aplicada relacionada com as 

tecnologias facilitadoras essenciais

PROGRAMA Interreg Sudoe 2014-2020

AUTORIDADE DE GESTÃO

Comunidade Autónoma da Cantábria (Espanha)

REPRESENTAÇÃO NACIONAL NO PROGRAMA

Agência para o Desenvolvimento e Coesão

Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional

Portugal Continental; Espanha ( exceto ilhas Canárias) e as Cidades de 

Ceuta e Melilha; França (região do sudoeste); Reino Unido (Gibraltar); 

Principado de Andorra

REGIÕES ELEGÍVEIS


