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O PROGRAMA EIXOS PRIORITÁRIOS/ 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

ALGUNS NÚMEROS

O Programa Espaço Atlântico 2014-2020 é 

um Programa de Cooperação Transnacional 

que visa contribuir para a Estratégia 

Europa 2020 promovendo o crescimento 

inteligente, sustentável e inclusivo e a 

coesão económica, social e territorial, 

entre as regiões atlânticas de Espanha, 

França, Irlanda, Portugal e Reino Unido.

Os principais objetivos contemplam 

soluções que respondam aos desafios 

regionais no âmbito da inovação, eficiência 

dos recursos, ambiente e ativos culturais, 

de modo a promover uma melhor 

qualidade de vida no território do Espaço 

Atlântico, nomeadamente:

• Acelerar o crescimento inteligente em 

setores chave da economia

• Garantir uma melhor capacidade dos 

territórios para gerir os riscos existentes

• Promover as energias renováveis

• Melhorar a proteção e gestão do 

ambiente e dos recursos naturais

• Promover uma economia eficiente em 

termos de recursos: crescimento verde e 

azul

• Explorar e reforçar os ativos naturais e 

culturais, envolvendo as comunidades 

locais

Dotação FEDER do Programa

140 milhões de euros

Dotação FEDER por Eixo

Eixo 1 - 47,1 milhões de euros 

Eixo 2 - 29,7 milhões de euros 

Eixo 3 - 15,2 milhões de euros

Eixo 4 - 39,4 milhões de euros

Taxa de cofinanciamento

75%

Eixo 1 - Promover a inovação e a 

competitividade

OE 1.1 - Melhorar a capacidade de 

inovação através da cooperação para 

fomentar a competitividade

OE 1.2 - Reforçar a transferência de 

resultados de inovação para facilitar a 

criação de novos produtos, serviços e 

processos

Eixo 2 - Promover a eficiência dos recursos 

OE 2.1 - Promover as energias renováveis e 

a eficiência energética

OE 2.2 - Promover o crescimento verde, a 

ecoinovação e a eficiência ambiental

Eixo 3 - Fortalecer a resiliência do 

território face aos riscos de origem 

natural, climática e humana

OE 3.1 - Fortalecer sistemas de gestão de 

riscos

Eixo 4 - Reforçar a biodiversidade e o 

património natural e cultural

OE 4.1 - Melhorar a proteção da 

biodiversidade e dinamizar os serviços de 

ecossistemas

OE 4.2 - Valorizar os ativos naturais e 

culturais para estimular o desenvolvimento 

económico

TIPOLOGIA DE BENEFICIÁRIOS

Entidades Públicas ao nível Nacional, 

Regional e Local

Organizações e Agências de 

Desenvolvimento Local, Regional e 

Transnacional

Universidades e Centros de Formação

Institutos de Pesquisa, Centros de Inovação

Parques de Ciência e Tecnologia

Agências de Energia e Ambientais (Locais e 

Regionais)

Redes, Organizações e Associações de 

Empresas e Câmaras de Comércio

Comunidades Locais, Associações da 

Sociedade Civil e Organizações de 

Consumidores

ONG’s

Incubadoras de Empresas, Clusters

Outros

PROGRAMA Interreg Espaço Atlântico 2014-2020

REGIÕES ELEGÍVEIS     

38 regiões NUTs III de 5 Estados-Membros: Espanha, França, Irlanda, 

Portugal e Reino Unido

Agência para o Desenvolvimento e Coesão 

Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional

REPRESENTAÇÃO NACIONAL NO PROGRAMA 

AUTORIDADE DE GESTÃO

Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte

http://www.coop-atlantico.com/

