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Parte I 

Introdução 
 
 

 

 

 

 

 

  



 

 

Nos primeiros anos do século assistiu-se a mudanças estruturais em diferentes domínios com 

consequências imprevisíveis no âmbito cultural. Consequentemente, os decisores públicos e 

as instituições culturais devem repensar o seu posicionamento e desenhar estratégias de 

internacionalização que lhes permitam gerir os riscos e a incerteza derivadas de um contexto 

progressivamente mais diverso, complexo e instável. A cooperação cultural internacional 

emerge como uma das ferramentas mais adequadas para lidar com esse tipo de contextos e 

ganhar competitividade em termos culturais. A cooperação e a internacionalização dos 

projetos culturais são fundamentais para garantir uma intervenção cultural bem-sucedida 

numa sociedade crescentemente globalizada e multicultural, na qual a visibilidade dos 

projetos requer escalas de atuação que ultrapassem os âmbitos nacionais.  

A cooperação cultural não é um instrumento novo na política cultural dos Estados. Esta 

forma de cooperação tem evoluído significativamente nos últimos anos. Para além dos 

programas e projetos tradicionais têm-se desenvolvido novas modalidades e mecanismos de 

gestão da cooperação. Assim, da cooperação bilateral entre Estados, centrada em âmbitos e 

expressões concretas, tem-se avançado para uma cooperação multilateral, com uma 

abordagem multissetorial e integradora de modalidades artísticas menos convencionais. 

A cooperação cultural à escala internacional permite: 

 Conectar e fortalecer as instituições culturais, 

 Transferir conhecimentos e saber-fazer, 

 Desenvolver novos métodos de intervenção cultural, 

 Otimizar recursos financeiros e formar os recursos humanos do sector cultural, 

 Dar maior visibilidade às instituições envolvidas e aos projetos em questão, 

 Melhorar o posicionamento internacional das instituições e das culturas que 

representam, 

 Fomentar o setor do turismo. 

Para além destas vantagens, no âmbito da UE, a cooperação cultural entre as instituições e os 

agentes culturais dos vários Estados membros permite obter financiamento comunitário, 

potenciando assim os recursos nacionais dedicados a atividades e projetos culturais. No 

período de programação 2007-2013, os Programas de Cooperação Territorial e o Programa 

Cultura financiaram a cooperação cultural entre operadores culturais, garantindo a sua 

viabilidade e continuidade no tempo.  



 

A Cooperação Territorial Europeia (intraeuropeia) desenvolve-se em três âmbitos: a 

cooperação transfronteiriça, a cooperação transnacional e a cooperação inter-regional. A 

cooperação transfronteiriça destina-se à cooperação entre regiões situadas em zonas de 

fronteira nos domínios económico, social e ambiental, através de estratégias comuns de 

desenvolvimento social sustentável. No período de programação 2007-2013, os recursos 

deste tipo de cooperação destinados à cultura concentraram-se na recuperação do património 

e no turismo patrimonial. A cooperação transnacional orienta-se para o desenvolvimento 

territorial integrado. Neste âmbito de cooperação, a cultura não integrou nenhuma das 

prioridades e objetivos no ciclo de programação 2007-2013, ainda que um número 

relativamente elevado dos projetos executados tenha tido uma componente cultural 

relativamente expressiva (por exemplo, património, influências culturais históricas, turismo 

cultural, jovens desenhadores na cultura atlântica, entre outros). A cooperação inter-regional 

(sobretudo através do programa INTERREG IV C) potencia a eficácia da política regional, 

através da cooperação centrada na inovação e na economia do conhecimento, no ambiente e 

na prevenção de riscos (inclui o património cultural e paisagístico). Potencia ainda as trocas 

de experiências e a difusão de boas práticas e os estudos de análise dos modelos de 

desenvolvimento da comunidade. 

 

A Cooperação Territorial Europeia continua a ser um dos objetivos da política de coesão no 

período de programação 2014-2020. A Cooperação Territorial Europeia será financiada com 

8.948 M€ (milhões de euros), exclusivamente através do FEDER. Deste montante, 74,1% 

destina-se à cooperação transfronteiriça, 20,4% aos programas de cooperação transnacional 

em territórios concretos e 5,5% à cooperação inter-regional. O regulamento da Cooperação 

Territorial Europeia propõe que os programas de cooperação transfronteiriça e transnacional 

escolham até quatro das onze prioridades temáticas e que os de cooperação inter-regional 

possam optar por todas elas. 

 

Nos regulamentos da política de coesão para o período de programação 2014-2020, a cultura 

é mencionada no Objetivo Temático 6, destinado a preservar e proteger o ambiente e 

promover a utilização eficiente dos recursos, no âmbito da prioridade de investimento 

denominada conservação, proteção, promoção e desenvolvimento do património natural e 

cultural. Apesar da escassa presença explícita das iniciativas direta ou indiretamente 

relacionadas com a cultura nas prioridades de investimento, algumas delas permitem 

acomodar iniciativas de natureza cultural ou relacionadas com a cultura. 

 



 

O principal objetivo deste estudo é duplo. Por um lado, visa analisar os programas de 

Cooperação Territorial Europeia, nomeadamente, na sua dimensão cultural, assim como a 

sua aplicação em Portugal e, por outro, pretende contribuir para uma exploração mais 

eficiente das oportunidades oferecidas por estes programas, mediante a identificação de um 

conjunto de entry-points que, no âmbito destes programas, permitam financiar iniciativas de 

base cultural, e a elaboração de um conjunto de recomendações de política pública neste 

domínio. 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

Parte II 

Objetivos 
 
 

 

 

 

 

 

  



 

 

Recolher informação e elaborar propostas destinadas a fundamentar e monitorizar as 

estratégias em fase de conceção para o investimento em projetos com componente cultural 

no âmbito da programação dos Fundos Estruturais. 

 

Os principais objetivos específicos do trabalho consistem em:  

i. Analisar sinteticamente a história da política de coesão e da Cooperação Territorial 

Europeia (CTE), especialmente em Portugal; 

ii. Rever a literatura sobre a delimitação do sector cultural e criativo e o papel da cultura na 

política de coesão e na CTE;  

iii. Analisar os programas de CTE, nos últimos períodos de programação, relevando o 

posicionamento das entidades portuguesas e o peso dos projetos culturais ou 

relacionados com a cultura;  

iv. Conhecer a experiência das entidades portuguesas nos programas CTE e a sua visão 

sobre o funcionamento dos mesmos;  

v. Obter a perspetiva dos coordenadores e dos gestores dos programas sobre os mesmos 

assuntos;  

vi. Analisar as orientações e prioridades da política de coesão, em geral, e dos programas de 

CTE, em particular, no período de programação 2014-2020;  

vii. Efetuar propostas de entry-points para iniciativas de base cultural nos programas de 

CTE;  

viii. Realizar uma análise da situação e das perspetivas em matéria de CTE, através de uma 

análise SWOT; e,  

ix. Concretizar um conjunto de recomendações de política para melhorar a abordagem a 

estes programas por parte do sector cultural português. 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

Parte III 

Metodologia 
 
 

 

 

 

 

 

  



 

O estudo enquadra-se nas linhas de investigação desenvolvidas em Portugal sobre o setor da 

Cultura, mobilizando experiências de pesquisa e capitalizando o acervo de conhecimentos 

produzidos nesta área. 

A abordagem metodológica assenta numa perspetiva multi-método, em linha com as 

melhores práticas, que combina diferentes métodos e técnicas de recolha e análise de 

informação. Assenta, também, na auscultação de diferentes perspetivas sobre o tema e 

estimula a participação das diferentes partes interessadas na área da Cultura. 

São adotados, entre outros, os seguintes procedimentos metodológicos: 

 Construção de uma base de dados bibliográfica, com vista à realização da análise 

documental e sistematização dos principais estudos produzidos no âmbito da 

Cooperação Territorial Europeia (CTE) e de informação relevante de natureza 

comparativa ao nível dos países da União Europeia. 

 Recolha e tratamento de informação de fontes estatísticas secundárias sobre os 

projetos de CTE financiados por fundos europeus, com vista à construção de 

indicadores de síntese e de quadros e gráficos comparativos. 

 Elaboração de informação de natureza qualitativa e reflexão especializada com 

recurso à realização de entrevistas com entidades participantes nos programas e 

informadores especializados. 

 Sistematização da informação coligida e elaboração de uma matriz de entry-points 

para iniciativas de base cultural e de uma análise SWOT que, combinada com a 

informação obtida de fontes primárias e secundárias, sirva de base para efetuar um 

conjunto de recomendações de política para melhorar a participação e o 

financiamento de projetos neste âmbito. 

 

Foi construída uma base de dados bibliográfica com os principais estudos nacionais e 

estrangeiros sobre Cooperação Territorial Europeia e Cultura. Na Parte X estão listadas 

referências bibliográficas selecionadas sobre o tema. Para os documentos recolhidos em 

fontes abertas ao público foi identificado o hiperlink que permite a consulta do PDF do 

documento. Com base nos trabalhos identificados foi efetuada a revisão da literatura sobre 

cultura, economia e desenvolvimento territorial que consta da Parte V. Começa-se por 



 

analisar a relação entre economia e cultura, seguindo-se uma digressão sobre o papel da 

cultura para o desenvolvimento territorial e a importância da cultura para a Cooperação 

Territorial Europeia. Por fim, é analisada a relação entre a cultura e a política de coesão no 

contexto dos diversos períodos de programação e são sistematizados os estudos que analisam 

o caso português. 

 

Não existindo uma base de dados suficientemente pormenorizada sobre os projetos de 

Cooperação Territorial Europeia financiados com fundos europeus, tornou-se necessário 

reunir informação de várias fontes para construir a base de dados que nos permite levar a 

cabo o diagnóstico da situação atual em matéria de cooperação cultural internacional em 

Portugal e o levantamento dos projetos financiados no âmbito da Cooperação Territorial 

Europeia. 

Nesta secção são descritas a metodologia de construção da base de dados de projetos de 

Cooperação Territorial Europeia e a metodologia de identificação de projetos da área da 

cultura. Adicionalmente, são apresentadas nos Anexos 20 tabelas com informação detalhada 

sobre os projetos incluídos na base de dados utilizada neste estudo. 

 

Começou-se por recolher toda a informação disponível na base de dados KEEP - Knowledge 

and Expertise in European Programmes (http://www.territorialcooperation.eu/keep/). A 

KEEP é a base de dados gratuita mais completa que existe sobre projetos de Cooperação 

Territorial entre os países membros da União Europeia e entre esses e os países vizinhos. Tal 

como descrito na Tabela 3.1, estão disponíveis na KEEP dados sobre 43 programas e 3.045 

projetos de Cooperação Territorial para o período de programação 2000-2006 e 76 

programas e 5.617 projetos para o período de programação 2007-2013. 

  



 

Tabela 3.1 – Número de programas e projetos cobertos na base de dados KEEP 

 

 2000-2006 2007-2013 

Tipo de cooperação Programas Projetos Programas Projetos 

Transfronteiriça 25 1.752 45 3.550 

Transfronteiriça ENPI   11 432 

Transfronteiriça IPA   6 377 

Transnacional 11 937 11 931 

Inter-regional 7 356 3 327 

Total 43 3.045 76 5.617 

 
Nota:  
ENPI - European Neighbourhood Policy Instrument; IPA - Instrument for Pre-Accession. 
 
Fonte:  
Cálculos próprios com base nos dados disponíveis em KEEP - Knowledge and Expertise in European Programmes 
(http://www.territorialcooperation.eu/keep/). 
 

 

Para cada projeto, estão disponíveis na base de dados KEEP os seguintes elementos: 

 Período de programação (Framework): 2000-2006 ou 2007-2013 

 Programa de CTE a que o projeto pertence (Programme) 

 Acrónimo do projeto (Acronym) 

 Título do projeto (Project Name) 

 Nome da entidade parceira (Partner) 

 Indicação de se o parceiro é chefe de fila ou não (Lead Partner) 

 País da entidade parceira (Country) 

 Orçamento total do projeto (Budget) 

 Financiamento aprovado total da União Europeia ao projeto (EU Funding) 

 Portal na internet do projeto (Website) 

 Prioridade dos fundos estruturais (Theme) 

 Palavras chave (Keyword1, Keyword2 e Keyword3) 

 Descrição do projeto (Description). 

http://www.territorialcooperation.eu/keep/


 

Atendendo a que uma componente importante do diagnóstico da situação atual diz respeito 

ao financiamento captado por parceiros portugueses face aos dos restantes países membros 

da União Europeia, a informação disponibilizada na KEEP sobre o financiamento total dos 

projetos é claramente insuficiente. Assim, tornou-se necessário obter informação sobre o 

financiamento aprovado para cada parceiro de cada projeto. Atendendo ao elevado número 

de programas e a que seria bastante complicada a recolha de informação sobre os programas 

do período de programação 2000-2006, optou-se por recolher informação detalhada sobre 

os nove programas do período de programação 2007-2013 em que Portugal participa. 

A recolha da informação acima referida foi feita através da consulta da informação disponível 

nos seguintes portais: 

 Programa Operacional (PO) de Cooperação Transfronteiriça Espanha – Portugal -

POCTEP (http://www.poctep.eu/)  

 Programa Multilateral de Cooperação Transfronteiriça da Bacia Marítima do 

Mediterrâneo – ENPI CBC MED (http://www.enpicbcmed.eu/)  

 PO de Cooperação Transnacional Espaço Atlântico (http://atlanticarea.ccdr-n.pt/)  

 PO de Cooperação Transnacional Madeira-Açores-Canárias - MAC (http://www.pct-

mac.org/)  

 PO de Cooperação Transnacional Bacia do Mediterrâneo - MED 

(http://www.programmemed.eu/)  

 PO de Cooperação Transnacional Espaço Sudoeste Europeu - SUDOE 

(http://www.interreg-sudoe.eu/PRT)  

 European Observation Network for Territorial Development and Cohesion - ESPON 

(http://www.espon.eu/main/)  

 PO de Cooperação Inter-regional INTERREG IV C ( http://www.interreg4c.net/)  

 URBACT II - European exchange and learning programme promoting sustainable 

urban development (http://urbact.eu/en/homepage-2/).  

 

Para praticamente todos os programas (exceto ENPI CBC MED e URBACT II) foi possível 

encontrar informação sobre o financiamento europeu aprovado para cada parceiro de cada 

projeto. Através de contactos vários com a entidade gestora do programa URBACT II, foi 

obtida informação sobre o financiamento aprovado para cada parceiro português e foi 

confirmado o financiamento total para cada projeto com parceiros portugueses. 

Junto dos serviços do Instituto Financeiro para o Desenvolvimento Regional –IFDR (a atual 

Agência para o Desenvolvimento e Coesão – ADC) foi recolhida a informação, disponível em 

30 de junho de 2013, sobre o financiamento aprovado para todos os parceiros portugueses de 

http://www.poctep.eu/
http://www.enpicbcmed.eu/
http://atlanticarea.ccdr-n.pt/
http://www.pct-mac.org/
http://www.pct-mac.org/
http://www.programmemed.eu/
http://www.interreg-sudoe.eu/PRT
http://www.espon.eu/main/
http://www.interreg4c.net/
http://urbact.eu/en/homepage-2/


 

projetos de Cooperação Territorial Europeia do período de programação 2007-2013. Sempre 

que dados fornecidos pelo IFDR não coincidiam com os obtidos nos portais dos programas 

de CTE, foi utilizada a informação do IFDR. Finalmente, não tendo sido possível aceder aos 

dados sobre o financiamento de cada parceiro não português de projetos ENPI CBC MED e 

URBACT II, atribuiu-se a cada um o financiamento médio por parceiro (dividiu-se o 

orçamento do projeto pelo número de parceiros do mesmo). 

Os ficheiros em formato Microsoft Excel da base de dados KEEP e de cada um dos nove 

programas de CTE em que Portugal participa foram convertidos para bases de dados do 

software estatístico Stata. De seguida, foi elaborado um programa no Stata (ficheiro .do) que 

junta as 10 bases de dados (os 10 ficheiros .dat) numa única base de dados de projetos de 

Cooperação Territorial Europeia. 

 

A primeira forma de identificar os projetos da área da cultura consistiu em verificar se uma 

das três palavras-chave dos projetos listados na base de dados KEEP correspondia a "Cultural 

heritage and arts." De seguida, com base na informação recolhida nos portais dos programas 

em que Portugal participa, foram classificados como pertencendo à área da cultura os 

projetos no âmbito de: 

 Medida 4.2 – “Support to the artistic creativity in all its expressions to encourage 

dialogue among communities", do Programa Multilateral de Cooperação 

Transfronteiriça da Bacia Marítima do Mediterrâneo – ENPI CBC MED; 

 Objetivo 4.3 – “Conserve and promote Atlantic cultural heritage of transnational 

interest”, do programa PO de Cooperação Transnacional Espaço Atlântico; 

 Subtema "Cultural heritage and landscape", do PO de Cooperação Inter-regional 

INTERREG IV C. 

A metodologia acima referida corresponde à definição restrita de projetos da área da cultura. 

Com base na mesma, foram identificados 438 projetos do período de programação 2000-

2006 e 803 projetos do período de programação 2007-2013 (ver Tabela 3.2). 

  



 

Tabela 3.2 – Número de projetos incluídos na base de dados do estudo 

 

 Período de Programação 
Total 

Projetos 2000-2006 2007-2013 

Número total de projetos 3.045 5.617 8.662 

Projetos da área da cultura    

Definição restrita 438 803 1.241 

Definição abrangente 656 1.213 1.869 

 
Fontes: Tabela 11.1, Tabela 11.2, Tabela 11.5 e Tabela 11.6 dos Anexos. 

 

Constatou-se, no entanto, que vários projetos cujo título ou descrição indicavam tratar 

assuntos da área da cultura não eram contemplados pela definição restrita. Assim, de forma a 

ter tais projetos em conta foi adotada uma definição abrangente, que inclui também os 

projetos cujo título ou descrição inclui uma ou mais de um conjunto de 74 palavras-chave 

relacionadas com a cultura. Atendendo a que a maioria dos títulos e descrições dos projetos 

estão escritos em línguas estrangeiras, para além de "cultur" foram aplicadas as palavras-

chave indicadas na Tabela 3.3. 

Depois de sinalizar os projetos não contemplados na definição restrita que continham pelo 

menos uma das palavras-chave acima referidas, foi necessário ler o título e a descrição dos 

mesmos, de forma a verificar se eram de facto da área da cultura. Isto porque, por exemplo, 

com a palavra-chave “cultur” foram sinalizados projetos que tratavam temas relacionados 

com agricultura, silvicultura, floricultura, aquacultura, entre outros. Várias palavras-chave 

listadas na Tabela 3.3 originaram problemas similares. Assim, tornou-se necessário efetuar a 

verificação acima referida para mais de 3000 projetos. 

  



 

Tabela 3.3 – Lista de palavras-chave utilizadas 

 

Domínio cultural Palavras-chave 

1 - Património "heritage", "patrimon", "museu", "museum", "museo", “archae”, 
“monu”, “rota”, “route”, “preserv” 

2 - Arquivos "archiv", "arquiv", “docu” 

3 - Bibliotecas "bibliot", "librar", "monograf" 

4 - Livro e Imprensa "book", “livr”, "literat", “media”, “press” 

5 - Artes visuais "arte", "paint", "pintur", "restaur", "restauro", "exposiç", 
"exposit", “foto”, “photo”, “design”, “sculp”, “art” 

6 - Artes do espetáculo "filarmónica", "philharmonic", "music", "música", "musique", 
"orchestra", "orquestra", "orfeão", "teatr", "theater", "theatr", 
“dance”, “dan”, “circ”, “festiv”, “perform” 

7 - Audiovisual e Multimédia "cinema", “film”, “vídeo”, “tele”, “radio” 

8 - Arquitetura “arquit”, “archit” 

9 - Publicidade “publ”, “adver” 

10 - Artesanato “craft”, “artesan”, “artisan”, “tradi”, “popular” 

11 - Turismo Cultural "turis", “touris” 

12 - Interdisciplinar “crea”, “cria”, “red”, “network”, “artist”, “exhib”, "foundation", 
"fundação" 

 

Fontes:  

Os 10 primeiros domínios culturais correspondem aos adotados no estudo ESSnet-CULTURE (2012), aos quais se 

acrescentaram os domínios “11 – Turismo Cultural” e “12 – Interdisciplinar” por sugestão do GEPAC. 

 

Posteriormente, usou-se a informação gentilmente cedida pelo INTERACT Point Vienna 

relativamente aos 583 projetos de Cooperação Territorial Europeia (do período de 

programação 2007-2013) abarcados pelo estudo INTERACT (2013) sobre cultura e indústrias 

criativas. Os projetos incluídos na base de dados deste estudo que ainda não tinham sido 

sinalizados como sendo de âmbito cultural foram então incluídos na nossa lista final de 

projetos contemplados na definição abrangente de projetos da área da cultura. Com base na 

mesma, foram identificados um total de 1.869 projetos de âmbito cultural: 656 do período de 

programação 2000-2006 e 1.213 do período de programação 2007-2013 (ver Tabela 3.2). 

As palavras-chave listadas na Tabela 3.3 foram também usadas para levar a cabo uma 

identificação provisória do domínio cultural de cada projeto, que foi posteriormente 

verificada através da leitura do título e da descrição de todos os 1.872 projetos envolvidos. A 

classificação dos domínios culturais segue a adotada no estudo ESSnet-CULTURE (2012), à 



 

qual se acrescentaram os domínios “11 – Turismo Cultural” e “12 – Interdisciplinar” por 

sugestão do GEPAC. Embora as categorias culturais consideradas no estudo INTERACT 

(2013) não sejam exatamente coincidentes com as indicadas na Tabela 3.3 (exceto no caso do 

Turismo Cultural), as mesmas foram tidas em conta na identificação do domínio de cada um 

dos 583 projetos incluídos na base de dados desse estudo. 

Finalmente, para os projetos de âmbito cultural do período de programação 2007-2013 em 

que participam agentes (parceiros) portugueses, estes últimos foram classificados em 4 tipos:  

1. Administração central e regional; 

2. Autarquias locais; 

3. Empresas; 

4. Terceiro setor. 

 

Com vista à recolha de informação de natureza qualitativa e à realização da reflexão 

especializada sobre a participação de entidades portuguesas em projetos de cooperação 

territorial com componente cultural, recorreu-se à realização de entrevistas a responsáveis de 

entidades gestoras de projetos (chefes de fila) e de programas de CTE. 

Com base na metodologia descrita na secção anterior, foram identificados 13 projetos da área 

da cultura, do período de programação 2007-2013, com líderes (chefes de fila) portugueses, 

cuja descrição breve é apresentada nos Anexos. De forma a melhor se perceber como 

decorreram estes projetos, foram realizadas entrevistas aos responsáveis de cinco deles, que 

abarcam cinco diferentes programas de CTE em que Portugal participa, usando o primeiro 

guião de entrevistas semi-estruturadas apresentado nos Anexos. Mais concretamente, foram 

entrevistadas as pessoas responsáveis pelos seguintes projetos: “Creative Clusters” (URBACT 

II), “Cruise Atlantic Europe” (Espaço Atlântico); “Incubators for cultural enterprises” 

(Programa MED); e “Instâncias Territoriais de Cooperação” (POCTEP). Adicionalmente, 

embora a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte (CCDR-N) não 

tenha sido chefe de fila do projeto, pelas suas especiais características, decidiu-se entrevistar 

a pessoa responsável pela participação desta entidade no projeto “VITOUR LANDSCAPE”, 

cujo chefe de fila é a entidade italiana Parco Nazionale delle Cinque Terre.1 

                                    
1 Nos Anexos apresentam-se as listas de pessoas responsáveis pela coordenação de projetos e de programas de CTE que foram 

entrevistadas. 



 

Relativamente às entidades gestoras de programas de CTE, as entrevistas foram realizadas no 

Instituto Financeiro para o Desenvolvimento Regional –IFDR (Agência para o 

Desenvolvimento e a Coesão - ADC), que assegura a coordenação nacional da participação 

portuguesa em programas de CTE, na Comissão de Coordenação e Desenvolvimento 

Regional - Norte (CCDR-N), que é o coordenador regional dos programas, e no Secretariado 

Técnico do PO de Cooperação Transnacional Espaço Atlântico (o único cuja entidade de 

gestão é portuguesa). As entrevistas realizadas nestas entidades seguiram o segundo guião 

que consta nos Anexos. 
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Nesta Parte realiza-se, para efeitos de enquadramento, uma revisão da Cooperação 

Territorial Europeia, dado que, desde 2007, é um dos objetivos da política de coesão da UE. 

Para evitar uma exaustividade excessiva, a revisão concentra-se na identificação da filosofia e 

dos objetivos propostos para o período de programação 2014-2020, destacando as principais 

mudanças face a períodos precedentes. Apresenta-se também a arquitetura da política de 

coesão e a sua dotação e distribuição orçamental. Por último, identificam-se os avanços 

realizados, a nível nacional, no processo de transferência dos objetivos gerais da política de 

coesão para o âmbito interno, e na definição da arquitetura dos Programas Operacionais 

(PO) para o próximo período de programação. 

 

Desde a criação da Comunidade Económica Europeia (CEE), em 1958, e até 1975 não existiu 

política regional promovida, financiada e dirigida pela Comissão Europeia, sendo o 

desenvolvimento regional uma área de intervenção reservada em exclusivo aos Estados 

membros. A adesão de Irlanda, em 1973, motivou a assunção expressa por parte dos países 

membros da necessidade de estabelecer uma política regional comunitária, vocacionada para 

a coordenação das políticas regionais de âmbito nacional e para a criação de um fundo 

comunitário de desenvolvimento regional destinado à correção das desigualdades regionais. 

Na sequência dessas decisões, foi criado em 1975 o Fundo Europeu de Desenvolvimento 

Regional (FEDER), numa primeira fase, como um instrumento subsidiário. Os recursos 

foram crescendo de forma progressiva, sobretudo a partir de 1979, tendo sido profundamente 

reforçados no seguimento da entrada na CEE da Grécia (1981) e de Espanha e Portugal 

(1986). Na sequência do Ato Único Europeu (1986) e da reforma dos fundos estruturais 

produziu-se um forte impulso na política regional comunitária, que se traduziu, a partir de 

1988, no crescimento acentuado dos recursos afetados para este fim. 

Da reforma dos fundos estruturais realizada em 1993 surge uma política regional (de coesão) 

em moldes mais próximos dos atuais. Criou-se o fundo de coesão e reforçaram-se as dotações 

orçamentais dos fundos estruturais a fim de implementar um conjunto de políticas que 

pudessem, no período de programação 1994-1999, amortecer os efeitos negativos sobre a 

coesão derivados da entrada em vigor do Mercado Único em 1993. 

O período de programação 2000-2006 caracteriza-se pela manutenção do objetivo político 

da coesão económica e social e pelo reforço da descentralização e simplificação da política 



 

regional, da concentração na aplicação dos fundos e da eficácia e controlo na gestão dos 

mesmos. Este ciclo fica marcado pela redução do esforço orçamental pela primeira vez. 

No seguinte período de programação, 2007-2013, as principais alterações foram a adoção de 

um enfoque de programação mais estratégico e mais centrado nas prioridades dos novos 

Estados membros, a maior concentração temática e orçamental, a maior descentralização e 

simplificação e a maior proporcionalidade. Neste período, torna-se progressivamente mais 

evidente a falta de correspondência entre os objetivos da política de coesão, muito centrados 

na promoção do crescimento e do emprego, e as ferramentas financeiras desta política 

(fundos estruturais). Em termos de resultados, constata-se que enquanto à escala Europeia se 

observa uma melhoria da convergência económica regional, contrariamente, à escala 

nacional mantêm-se ou acentuam-se as divergências económicas entre regiões. 

Em finais de 2010, a Comissão Europeia promoveu um processo de consulta pública 

destinado a estabelecer as bases da política de coesão para o período 2014-2020. Um ano 

depois, em Outubro de 2011, a Comissão apresentou um conjunto de propostas legislativas, 

assentes na proposta do Quadro Financeiro Plurianual,2 entre as quais se destacam: 

 Um regulamento geral que estabelece as normas comuns que irão reger o Fundo 

Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER), o Fundo Social Europeu (FSE), o 

Fundo de Coesão (FC), o Fundo Europeu Agrícola de Desenvolvimento Rural 

(FEADER) e o Fundo Europeu Marítimo e das Pescas (FEMP);3 

 Três regulamentos específicos para o FEDER, o FSE e o FC;4 

 Dois regulamentos destinados a regular a Cooperação Territorial Europeia e os 

Agrupamentos Europeus de Cooperação Territorial; 

 Dois regulamentos sobre o Fundo Europeu de Adaptação à Globalização (FEAG) e o 

Programa para as Mudanças Climáticas e a Inovação; 

 Uma comunicação sobre o Fundo de Solidariedade da União Europeia (FSUE). 

                                    
2 Comissão Europeia, Comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu, ao Conselho, ao Comité Económico e Social Europeu e 

ao Comité das Regiões, Um orçamento para Europa 2020, COM (2011) 500 final de 29 de junho de 2011. 
3 Proposta de Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho pelo que se estabelecem as disposições comuns relativas ao 

Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional, ao Fundo Social Europeu, ao Fundo de Coesão, ao Fundo Europeu Agrícola de 

Desenvolvimento Rural e ao Fundo Europeu Marítimo e das Pescas, incluídos no Quadro Estratégico Comum, e pelo se 

estabelecem as disposições gerais relativas ao Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional, ao Fundo Social Europeu e ao 

Fundo de Coesão, e se derroga o Regulamento (CE) núm. 1083/2006 do Conselho, COM (2011) 615 final/2 de 14 de março de 

2012.  
4 Proposta de Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho pelo que se estabelecem as disposições específicas relativas ao 

Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional e ao objetivo de investimento em crescimento e emprego e pelo que se derroga o 

Regulamento (CE) núm. 1080/2006, COM (2011) 614 final de 6 de outubro de 2011; Proposta de Regulamento do Parlamento 

Europeu e do Conselho sobre o Fundo Social Europeu e pelo que se derroga o Regulamento (CE) núm. 1081/2006, COM (2011) 

607 final/2 de 14 de março de 2012; e Proposta de Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho sobre o Fundo de Coesão 

e pelo que se derroga o Regulamento (CE) núm. 1084/2006, COM (2011) 612 final de 14 de março de 2012.  



 

Para o período de programação 2014-2020, a Comissão Europeia propõe mudanças 

importantes, tanto na conceção como na execução da política de coesão. Essas mudanças 

concretizam-se essencialmente em sete aspetos: i) na concentração nas prioridades da 

Estratégia Europa 2020; 2) na compensação do desempenho; iii) no apoio à programação 

integrada; iv) no enfoque para os resultados; v) na orientação para o investimento; vi) no 

reforço da coesão territorial; e vii) na simplificação da execução. 

A concentração temática na Estratégia Europa 2020 implica apostar numa programação que 

articule o Quadro Estratégico Comum, os acordos de parceria e os objetivos temáticos à volta 

das prioridades e diretrizes da Estratégia Europa 2020. Os principais objetivos definidos no 

âmbito desta estratégia são os seguintes (CE, 2010e): 

 Aumentar a taxa de emprego da população entre 20 e 64 anos dos atuais 69% para os 

75%, no mínimo; 

 Atingir o objetivo de investir 3% do PIB em I&D, nomeadamente melhorando as 

condições para o investimento em I&D para o sector privado e desenvolvendo um 

novo indicador que permita realizar um acompanhamento dos níveis de inovação; 

 Reduzir as emissões de gases com efeito estufa em 20% em relação aos níveis de 1990, 

incrementar para 20% a percentagem de energias renováveis no consumo final de 

energia e aumentar em 20% a eficácia do uso da energia; 

 Reduzir a percentagem de abandono escolar dos atuais 15% para 10% e incrementar a 

percentagem de pessoas entre 30 e 34 anos com estudos superiores completos de 31% 

para 40%, no mínimo; 

 Reduzir o número de europeus que vivem abaixo do nível de nacional de pobreza em 

25%, libertando da mesma 20 milhões de pessoas. 

Para atingir estes objetivos propõem-se as seguintes sete iniciativas: 

1. Inovação – “União pela inovação”: Melhorar as condições gerais de acesso ao 

financiamento destinado à investigação e inovação com a finalidade de reforçar a 

cadeia da inovação e impulsionar os níveis de investimento na UE. 

2. Educação – “Juventude em movimento”: Reforçar os resultados dos sistemas 

educativos e consolidar a atratividade internacional da educação superior europeia. 

3. Sociedade Digital – “Uma agenda digital para a Europa”: Acelerar a implementação 

da internet de alta velocidade e beneficiar de um mercado único digital para famílias e 

empresas. 



 

4. Clima, energia e mobilidade – “Uma Europa que aproveite eficazmente os recursos”: 

Contribuir para desligar crescimento económico e utilização de recursos, reduzindo as 

emissões de carbono da economia, incrementado o uso das energias renováveis, 

modernizando o sector dos transportes e promovendo o uso eficiente da energia. 

5. Competitividade – “Uma política industrial para a era da mundialização”: Melhorar o 

ambiente empresarial, especialmente para as PME, e apoiar o desenvolvimento de 

uma base industrial forte e sustentável que possa competir globalmente. 

6. Emprego e qualificações – “Uma agenda para novas qualificações e empregos”: 

Modernizar os mercados de trabalho facilitando a mobilidade dos trabalhadores e o 

desenvolvimento de qualificações ao longo da vida, com a finalidade de incrementar a 

participação no emprego e adequar melhor a oferta e a procura. 

7. Luta contra a pobreza – “Plataforma europeia contra a pobreza”: Garantir a coesão 

social e territorial de forma que os benefícios do crescimento e do emprego se 

distribuam pela população, e que as pessoas afetadas pela pobreza e a exclusão social 

possam viver com dignidade e participar ativamente na sociedade. 

As três primeiras iniciativas inserem-se no âmbito do denominado crescimento inteligente, a 

quatro e a cinco no crescimento sustentável e a seis e a sete no crescimento integrador. 

A referida concentração temática na Estratégia Europa 2020 implicou que a definição dos 

objetivos temáticos da política de coesão tivesse em consideração os objetivos e metas em 

matéria de crescimento e emprego estabelecidos nessa estratégia. Os onze objetivos 

temáticos da política de coesão para o período de programação 2014-2020 são os seguintes: 

1. Potenciar a investigação, o desenvolvimento tecnológico e a inovação; 

2. Melhorar o acesso, a utilização e a qualidade das tecnologias de informação e 

comunicação; 

3. Melhorar a competitividade das PMEs, do sector agrícola e do sector das pescas e da 

aquacultura; 

4. Apoiar a transformação da economia europeia numa economia com baixas emissões 

de carbono em todos os sectores; 

5. Promover a adaptação à mudança climática e à prevenção e gestão de riscos; 

6. Proteger o meio ambiente e promover a eficiência na utilização dos recursos; 

7. Promover um transporte sustentável e eliminar os estrangulamentos nas 

infraestruturas de rede principais; 

8. Promover o emprego e favorecer a mobilidade laboral; 



 

9. Promover a inclusão social e lutar contra a pobreza; 

10. Investir em educação, melhorar as competências profissionais e a formação contínua; 

11. Melhorar a capacidade institucional e a efetividade da Administração Pública. 

Adicionalmente propõe-se a concentração de recursos, através de dotações mínimas, em 

diversas áreas prioritárias, em função do nível de desenvolvimento das regiões, 

nomeadamente no caso do FEDER. No caso do FSE, estabelece-se que pelo menos 20% do 

total dos recursos sejam destinados a promover a inclusão social e a combater a pobreza. 

Com a finalidade de melhorar os níveis de desempenho, foram introduzidas disposições de 

condicionalidade, tanto ex-ante como ex-post, que os Estados membros devem cumprir para 

garantir o desembolso dos fundos ou, inclusivamente, para beneficiar de desembolsos 

adicionais (em função do desempenho), em conceito de bónus de eficácia. Ainda neste 

âmbito, foi estabelecido um vínculo mais estreito entre a política de coesão e a governança 

económica da UE, com a finalidade de garantir uma maior efetividade dos fundos, através da 

conceção e implementação de políticas económicas sólidas. Desta forma, se algum Estado 

membro incumpre o quadro de governança económica vigente, a Comissão Europeia poderá 

suspender parcial ou totalmente os desembolsos associados à política de coesão. 

Relativamente ao apoio à programação integrada, foi estabelecido um quadro integrado para 

o financiamento europeu, com normas financeiras e de admissibilidade comuns e programas 

financiados por vários fundos. Incluiu-se também a possibilidade de que as propostas adotem 

um enfoque integrado para o desenvolvimento local conduzido pela comunidade (comunity-

led local development), que permita a execução de estratégias de desenvolvimento local 

promovidas pelos vários agentes do território. 

No âmbito da orientação para o investimento promove-se a utilização de instrumentos 

inovadores de financiamento, através de uma bonificação de 10% para instrumentos 

inovadores de financiamento e de comunity-led local development. Tenciona-se, igualmente, 

promover alternativas de financiamento que concedam flexibilidade aos gestores dos 

programas. Neste contexto, é proposto estabelecer taxas máximas de cofinanciamento que 

favoreçam a absorção dos fundos. 

O reforço do enfoque nos resultados implica o cumprimento de disposições específicas para 

garantir a concentração dos recursos e de indicadores comuns para efeitos de fiscalização e 

avaliação. O fortalecimento da coesão territorial traduz-se no incremento da importância 

dada ao desenvolvimento urbano sustentado, para o qual se reserva 5% do total dos fundos 

do FEDER. 

A simplificação da execução está relacionada com a assunção de normas harmonizadas sobre 

admissibilidade e duração, com uma maior utilização de custos simplificados e com a 



 

vinculação dos pagamentos aos resultados. Adicionalmente, esta simplificação implica adotar 

um esquema que garanta o equilíbrio entre controlo e gestão e custos e riscos da execução, 

com a finalidade de aplicar mais eficientemente os recursos em áreas com maiores níveis de 

risco. Por último, a simplificação pretende reduzir a carga administrativa, através da gestão 

eletrónica ou e-cohesion.  

Relativamente à arquitetura da nova política de coesão, os objetivos de convergência e 

emprego e competitividade regional, do período de programação 2007-2013, agrupam-se 

numa meta única, denominada investimento no crescimento e emprego (Tabela 4.1). O 

objetivo de cooperação territorial vigente no anterior período de programação mantém-se no 

futuro.  

 

Tabela 4.1 - Arquitetura da Política de Coesão (2007-2013 e 2014-2020) 
 

 
2007-2013 

 

 
2014-2020 

Objetivos Fundos Metas 

 
Categoria 

de Regiões 
 

Fundos 

Convergência 

FEDER e 
FSE 

Investimento 
no crescimento 
e emprego 

Regiões 
menos 
desenvolvidas 

FEDER e 
FSE 

Saída gradual da convergência 
ou phasing-out 

Regiões em 
transição 

Entrada gradual no emprego e 
competitividade regional ou 
phasing-in 

 Fundo de 
Coesão 

Fundo de 
Coesão 

Competitividade regional e 
Emprego 

FEDER e 
FSE 

Regiões mais 
desenvolvidas 

FEDER e 
FSE 

Cooperação territorial 
europeia 

FEDER 
Cooperação territorial europeia FEDER 

 
Fonte: Comissão Europeia (2011a). 

 

Todas as regiões europeias irão beneficiar dos fundos do FEDER e do FSE. As atuais regiões 

de convergência passam a denominar-se regiões menos desenvolvidas. As regiões phasing-

out (ou de exclusão gradual da convergência) e phasing-in (ou inclusão gradual em emprego 

e competitividade regional) passam a integrar a categoria de regiões em transição. 

Finalmente, as regiões atualmente pertencentes ao objetivo emprego e competitividade 

regional passarão a denominar-se regiões mais desenvolvidas. A definição das categorias de 

regiões continua a ser função do seu PIB per capita, da seguinte forma: 



 

 As regiões menos desenvolvidas são as que têm um PIB per capita inferior a 75% do 

PIB per capita médio da UE-27. A taxa máxima de cofinanciamento é de 75 a 85%. 

 As regiões em transição são as que apresentam um PIB per capita entre 75% e 90% 

do PIB per capita médio da UE-27. A taxa máxima de cofinanciamento é de 60%. 

 As regiões mais desenvolvidas são as que possuem um PIB per capita superior a 90% 

do PIB per capita médio da UE-27. A taxa máxima de cofinanciamento é de 50%. 

O orçamento dos instrumentos da política de coesão, no período 2014-2020, proposto pela 

Comissão, é de 336.000 milhões de euros. Este montante é inferior em 5,3% ao do período de 

programação precedente e representa, aproximadamente, um terço do orçamento 

comunitário. De acordo com a repartição aprovada, as regiões menos desenvolvidas 

receberão 68,8% dos fundos da política de coesão, as regiões em transição 11,6% e as regiões 

desenvolvidas 15,8% (Tabela 4.2). O FEDER e o FSE concentram, aproximadamente, 58% e 

22% do orçamento da política regional, respetivamente. Os 20% restantes são reservados ao 

financiamento do Fundo de Coesão. 

 

Tabela 4.2 - Orçamento da Política de Coesão (2007-2013 e 2014-2020) 

 

 
Período de programação 2014-2020 (preços de 2011) 

 
 Milhões 

€ 
% 

Fundo de coesão 68.700 20,4 
Regiões menos desenvolvidas 162.600 48,4 
Regiões em transição 39.000 11,6 
Regiões mais desenvolvidas 53.100 15,8 
Cooperação territorial 11.700 3,5 
Dotação adicional para as regiões ultraperiféricas e setentrionais 900 0,3 

Total 336.000 100 

 
 
 

Período de programação 2007-2013 (preços de 2007) 
 

 Milhões 
€ 

% 

Desagregação por fundos 
FEDER 201.000 57,9 
FSE 76.000 21,9 
Fundo de Coesão 70.000 20,2 

Desagregação por 
objetivos 

Convergência e Phasing-in 283.000 81,6 
Competitividade e emprego e Phasing-
out 

55.000 15,9 

Cooperação Territorial 9.000 2,6 

Total 347.000 100 
 
Fonte: Comissão Europeia (2011a). 

 



 

Estabelecem-se limites mínimos na distribuição do FSE para cada categoria de região: 25% 

para as regiões menos desenvolvidas, 40% para as regiões em transição e 52% para as regiões 

mais desenvolvidas. O Fundo de Coesão continuará a destinar-se aos Estados membros com 

um PNB per capita inferior a 90% da média da UE-27. Estes fundos poderão ser canalizados 

apenas para a realização de investimentos em redes transeuropeias de transporte (RTE-T) e 

em infraestruturas ambientais. Está previsto que aproximadamente 15% dos recursos do 

Fundo de Coesão (10.000 milhões de euros) financiem o novo Instrumento de Interconexão 

para Europa. A dotação total deste Instrumento, destinado à construção de redes de 

transporte, energia e TIC, é de 40.000 milhões de euros. 

Para melhorar a efetividade da despesa comunitária, e de acordo com o enfoque territorial do 

Tratado de Lisboa, a proposta da Comissão contempla um Quadro Estratégico Comum (QEC) 

para todos os fundos da política regional. Este QEC deve garantir a tradução dos objetivos em 

prioridades de investimento, fornecendo uma direção estratégica ao processo de 

programação, que facilite a coordenação sectorial e territorial das intervenções.  

Com base no QEC, a Comissão propõe a celebração com cada Estado membro de um Acordo 

de Parceria, que consiste num documento elaborado por cada Estado membro com a 

participação dos principais agentes económicos e sociais do país. Esse acordo deve incluir a 

estratégia do Estado membro e as prioridades e medidas para a utilização dos fundos do 

QEC, para que os objetivos da Estratégia Europa 2020 possam ser atingidos de forma eficaz. 

Tanto o QEC como o Acordo de Parceria serão implementados nos Estados membros 

mediante os programas operacionais. 

No âmbito do processo de programação dos fundos comunitários em Portugal para o período 

2014-2020, o Governo Português determinou, na Resolução do Conselho de Ministros n.º 

98/2012, as prioridades estratégicas e os princípios orientadores para a aplicação dos fundos 

comunitários. A Resolução do Conselho de Ministros n.º 33/2013 valida as principais 

prioridades de intervenção e de investimento incluídas nos pressupostos do Acordo de 

Parceria e define a arquitetura dos Programas Operacionais (PO) para o período de 

programação 2014-2020. 

A estrutura funcional dos fundos da política de coesão (FEDER, Fundo de Coesão e FSE) 

compreende: i) Quatro PO temáticos no Continente, um por domínio temático 

(Competitividade e Internacionalização; Inclusão Social e Emprego; Capital Humano; 

Sustentabilidade e Eficiência no Uso dos Recursos); ii) Cinco PO Regionais no Continente 

correspondentes ao território de cada uma das NUT II (Norte; Centro; Lisboa; Alentejo; 

Algarve); iii) Dois PO Regionais nas Regiões Autónomas (Madeira e Açores); e iv) Um PO de 

assistência técnica. Os PO temáticos do Continente financiam-se com recurso ao FEDER, ao 

FSE e, sempre que possível, ao Fundo de Coesão. Os PO regionais do Continente financiam-



 

se com recurso ao FEDER e, sempre que pertinente, ao FSE. A estrutura destes PO visa 

prosseguir, à escala regional, os quatro domínios temáticos do Acordo de Parceria, de acordo 

com as especificidades e potencialidades de cada região. 

A estrutura operacional do Fundo da Política de Desenvolvimento Rural – Fundo Europeu 

Agrícola e de Desenvolvimento Rural (FEADER) abrange: i) Um PO para o Continente; e ii) 

Dois PO Regionais nas Regiões Autónomas (Madeira e Açores). A estrutura operacional do 

Fundo da Política Marítima e das Pescas – Fundo Europeu dos Assuntos Marítimos e das 

Pescas (FEAMP) contempla um único PO de âmbito nacional. 

Os PO do objetivo de Cooperação Territorial Europeia, financiados pelo FEDER, que 

resultem de processos de negociação com outros Estados membros e a Comissão Europeia 

devem contribuir para a prossecução dos quatro domínios temáticos identificados 

(Competitividade e Internacionalização; Inclusão Social e Emprego; Capital Humano; 

Sustentabilidade e Eficiência no Uso dos Recursos). 

 

A Cooperação Territorial Europeia (CTE) é, desde o período de programação 2007-2013, um 

dos objetivos prioritários da política de coesão da UE. A CTE oferece um quadro para a 

realização de ações conjuntas e intercâmbios estratégicos entre agentes nacionais, regionais e 

locais de diferentes Estados membros. No contexto atual, esta abordagem cooperativa é de 

extrema importância, tendo em consideração que os desafios que enfrentam as regiões e os 

Estados membros extravasam as fronteiras nacionais e regionais, requerendo, por isso, 

medidas de cooperação conjunta na escala de intervenção territorial mais adequada.  

Nos períodos de programação anteriores a 2007, a cooperação territorial tinha um alcance 

muito mais modesto. A precursora da CTE foi a iniciativa comunitária INTERREG, lançada 

em 1990. Esta iniciativa tinha como objetivo genérico o reforço da coesão económica e social 

na UE. O INTERREG I centrou-se na promoção da cooperação transfronteiriça, com o 

objetivo de ajudar as regiões de fronteira a prepararem-se para o Mercado Único. O 

INTERREG II alargou o espectro do INTERREG I, ao aprofundar a dimensão da cooperação 

transfronteiriça e alargar o seu âmbito de intervenção à cooperação inter-regional. O 

INTERREG III aumentou ainda mais o contexto de intervenção do INTERREG. Desta forma, 

no período de programação 2000-2006, esta iniciativa comunitária organizou-se em três 

capítulos com objetivos bem definidos: i) Capítulo A – cooperação transfronteiriça; ii) 

Capítulo B – cooperação transnacional; e iii) Capítulo C – cooperação inter-regional. 



 

A conceção da Cooperação Territorial Europeia no período de programação 2007-2013, 

baseou-se nas experiências de cooperação anteriores, sobretudo no INTERREG III. Ao 

tornar-se um dos três objetivos da política de coesão, juntamente com a convergência e a 

competitividade regional e emprego, a CTE adquiriu um estatuto jurídico mais elevado. O 

financiamento da CTE procede exclusivamente do FEDER e no período 2007-2013 dispôs de 

uma dotação aproximada de 8.700 milhões de euros (2,5% dos fundos do FEDER). Nesse 

período, a CTE assumiu uma arquitetura similar ao INTERREG III, contemplando três tipos 

de cooperação: transfronteiriça (1,5% do FEDER), transnacional (0,5% do FEDER) e inter-

regional (0,5% do FEDER). 

No período de programação 2007-2013, a Comissão propôs uma regulamentação 

independente para a Cooperação Territorial Europeia, que tivesse em consideração a 

natureza multinacional dos programas e permitisse a adoção de disposições específicas para 

os programas e operações de cooperação.5  Propôs também a concentração de programas até 

em quatro objetivos temáticos, a descomplexificação da gestão dos programas (fusão de 

autoridades certificadoras e gestoras) e a simplificação do processo de criação e gestão dos 

Agrupamentos Europeus de Cooperação Territorial (AECT).6 

O novo regulamento relativo ao objetivo da Cooperação Territorial Europeia assume, nos 

considerandos, que as motivações para a sua existência são as seguintes: 

 Os problemas transfronteiriços podem ser resolvidos de forma mais efetiva com a 

cooperação de todas as regiões envolvidas, para evitar que algumas delas tenham que 

suportar os custos correspondentes de forma inequitativa e os comportamentos 

oportunistas por parte de outras; 

 A cooperação pode fornecer um mecanismo efetivo de partilha de boas práticas e 

aprendizagem para disseminar saber-fazer; 

 A cooperação pode garantir que a solução para um dado problema é mais efetiva 

graças às economias de escala e à obtenção de um dado nível de massa crítica em 

determinados clusters, para impulsionar a investigação e a inovação; 

 A governança pode ser melhorada através da coordenação de políticas, ações e 

investimentos numa escala transfronteiriça e transnacional; 

                                    
5 Proposta de Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho pelo que se estabelecem as disposições específicas relativas ao 

apoio do Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional ao objetivo de Cooperação Territorial Europeia, COM (2011) 611 final/2, 

de 6 de outubro de 2011.  

6 Com esta última finalidade foi apresentado um novo Regulamento: Proposta de Regulamento do Parlamento Europeu e do 

Conselho pelo que se modifica o Regulamento (CE) núm. 1082/2006 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 5 de julho de 

2006, sobre o Agrupamento Europeu de Cooperação Territorial (AECT), o relativo à clarificação, simplificação e melhoria da 

criação e entrada em funcionamento destes Agrupamentos, COM (2011) 610 final/2, de 14 de março de 2012. 



 

 As relações com Estados vizinhos da UE através dos programas de cooperação podem 

melhorar a segurança, a estabilidade e o relacionamento para um benefício recíproco; 

 Em alguns contextos, tais como as bacias marítimas e as regiões costeiras, a 

cooperação e a ação transnacional são indispensáveis para apoiar o crescimento, o 

emprego e a gestão baseada nos ecossistemas.   

A Cooperação Territorial Europeia integra três tipos de cooperação: 

 A cooperação transfronteiriça é a cooperação entre regiões adjacentes para o seu 

desenvolvimento regional integrado, através das fronteiras terrestres e marítimas de 

dois ou mais Estados membros ou de pelo menos um Estado membro e um terceiro 

país na fronteira externa da UE; 

 A cooperação transnacional é a cooperação alargada entre territórios de diferentes 

Estados membros, mobilizando autoridades locais, regionais e nacionais. Este tipo de 

cooperação cobre a cooperação transfronteiriça nos casos não cobertos pela mesma. A 

cooperação transnacional tem como finalidade melhorar o grau de integração 

territorial entre esses territórios, contribuindo, dessa forma, para a coesão territorial 

na UE; 

 A cooperação inter-regional é a cooperação entre regiões destinada ao reforço da 

política de coesão, através da promoção de: i) o intercâmbio de experiencias sobre 

objetivos temáticos entre parceiros, com a finalidade de transferir boas práticas aos 

programas operacionais, no âmbito do objetivo de investimento para o crescimento e 

emprego; ii) o intercâmbio de experiencias relativamente à identificação, 

transferência e disseminação de boas práticas sobre desenvolvimento urbano e rural 

sustentável; iii) o intercâmbio de experiencias relativamente à identificação, 

transferência e disseminação de boas práticas e abordagens inovadoras em atividades 

de cooperação territorial e utilização de AECTs; e iv) a análise de tendências de 

desenvolvimento sobre os objetivos de coesão territorial e desenvolvimento 

harmonioso do território europeu através de estudos, recolha de dados e outras 

medidas. 

No domínio financeiro, a Comissão propôs um incremento dos recursos financeiros para a 

Cooperação Territorial Europeia para 11.700 milhões de euros (mais 30% face ao período de 

programação 2007-2013), representativos de 3,5% do orçamento total da política de coesão. 

De acordo com essa proposta, 8.569 milhões de euros seriam destinados à cooperação 

transfronteiriça (73,2%), 2.431 milhões de euros à cooperação transnacional (20,8%) e 700 

milhões de euros à cooperação inter-regional (6,0%). 



 

Contudo, o Conselho Europeu, na sua reunião de 7 e 8 de Fevereiro de 2013, aprovou um 

orçamento de 8.948 milhões de euros para a CTE, substancialmente inferior ao proposto pela 

Comissão e que mantém, aproximadamente, a dotação financeira do período de programação 

precedente. Do montante aprovado, 6.627 milhões de euros destinam-se à cooperação 

transfronteiriça (74,1% do total), 1.822 à cooperação transnacional (20,4% do total) e 500 à 

cooperação inter-regional (5,5% do total).  

No objetivo da Cooperação Territorial Europeia, durante o período de programação 2007-

2013, a cultura enquadrava-se na prioridade de investimento 1 – O desenvolvimento de 

atividades transfronteiriças de carácter económico, social e ambiental, mediante estratégias 

conjuntas de desenvolvimento territorial sustentado. As ações associadas a essa prioridade de 

investimento relacionadas com a cultura são: i) promover o empreendedorismo, 

nomeadamente o desenvolvimento de PMEs, o turismo, a cultura e o comércio 

transfronteiriço; ii) promover e melhorar a proteção e gestão conjuntas dos recursos naturais 

e culturais; e iii) desenvolver colaborações, disponibilidades e usos conjuntos de 

infraestruturas, nomeadamente em sectores como a saúde, a cultura, o turismo e a educação. 

 

No período de programação 2007-2013, Portugal recebeu à volta de 118 milhões de euros no 

âmbito dos projetos de CTE (ver Tabela 4.3).7 Dos mais de mil projetos aprovados nos vários 

programas, 587 tinham parceiros portugueses. No POCTEP, a participação portuguesa, 

medida pelo número de parceiros participantes, foi significativamente mais elevada, pela 

própria natureza do programa. O POCTEP (60,5 milhões de euros), o Espaço Atlântico (19,5 

milhões de euros), o SUDOE (12,3 milhões de euros) e o INTERREG IVC (7,4 milhões de 

euros) concentram 84% dos recursos da CTE para Portugal, nesse período de programação.8  

O apoio médio por parceiro foi de 107 mil euros, ainda que se observem diferenças 

consideráveis entre os vários programas. O apoio médio do FEDER recebido pelas entidades 

portuguesas participantes nos programas de Cooperação Transfronteiriça e Cooperação 

Transnacional foi de 111 mil euros e de 108 mil euros, respetivamente, enquanto nos de 

Cooperação Inter-regional ficou-se apenas pelos 83 mil euros. Os programas de CTE, com 

participação significativa de entidades portuguesas, que garantiram financiamentos médios 

por parceiro mais elevados foram o Espaço Atlântico (157 mil euros), o MED (124 mil euros) 

e o INTERREG IVC (121 mil euros). Numa análise agregada, as prioridades privilegiadas 

                                    
7 Dados de projetos aprovados até 30 de dezembro de 2013. 
8 O MAC (PO CTN Madeira, Açores e Canárias) ultrapassou em termos de financiamento o INTERREG IVC, mas não foi incluído 

na análise por ter uma abrangência limitada em termos geográficos e responder a necessidades muito específicas das Regiões 

Ultraperiféricas.  



 

pelos vários programas foram a de Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (38%) e a de 

Inovação na Competitividade e Emprego (36%). 

 

Tabela 4.3 - Projetos de CTE em Portugal (2007-2013) 

 

 
Chefes de 

Fila 
Parceiros Projetos 

FEDER 
Parceiros 

Média 

 N.º % N.º N.º 103€ % 103€ 

Cooperação Transfronteiriça 37 14,8 551 213 61.119 13,1 111 

   POCTEP 37 19,0 547 210 60.472 22,6 111 

   PO Bacia do Mediterrâneo 0 0,0 4 3 647 0,3 162 

Cooperação Transnacional 38 9,1 446 281 48.213 10,7 108 

   PO Espaço Atlântico 9 14,3 124 70 19.449 18,7 157 

   PO MAC 19 17,8 135 67 9.775 17,6 72 

   PO MED 3 2,1 54 44 6.671 3,5 124 

   PO SUDOE 7 6,6 133 100 12.318 12,4 93 

Cooperação Inter-regional 8 2,4 108 93 8.929 2,0 83 

   ESPON 0 0,0 5 5 212 0,6 42 

   INTERREG IV C 3 1,5 61 50 7.352 2,3 121 

   URBACT II 5 8,6 42 38 1.365 2,6 33 

TOTAL 83 8,3 1.105 587 118.261 8,7 107 

 
Nota: Toda a informação é relativa a 30-12-2013, exceto sobre os chefes de fila, que é referente a 30-06-2013. 
 
Fontes: IFDR/ADC e KEEP. 
 

 

A análise dos principais programas revela diferenças significativas a diferentes níveis. No 

período de programação 2007-2013, o POCTEP, que tem como área de intervenção as NUT 

III da fronteira luso-espanhola, dispôs de 267 milhões de euros procedentes do FEDER, dos 

quais à volta de 25% foram afetados, via projetos de cooperação, a parceiros portugueses. 

Nesse horizonte temporal realizaram-se três convocatórias. Algo mais de metade dos 

parceiros e quase um quinto dos chefes de fila dos projetos deste programa são portugueses. 

Os projetos aprovados concentraram-se nas prioridades Competitividade e Emprego (40%) e 

Ambiente, Património e Prevenção de Riscos (30%). Do lado português houve uma forte 

concentração territorial na Região Norte, dado que mais de 50% dos projetos correspondem a 

iniciativas de cooperação através das fronteiras da Região Norte e a Galiza e da Região Norte 

e Castela-Leão. 

No mesmo período de programação, o programa de cooperação transnacional Espaço 

Atlântico, que abrange o território de 33 regiões pertencentes às fachadas Atlânticas de 

Portugal, Espanha, França, Reino Unido e Irlanda, teve uma dotação orçamental de 104 



 

milhões de euros, procedentes do FEDER. Neste caso, quase 20% dos recursos do programa 

apoiaram parceiros portugueses. Até 2013 foram efetuadas quatro convocatórias de projetos. 

Nas três primeiras, foram aprovados um total de 63 projetos, com um FEDER indicativo de 

101,5 milhões de euros, distribuídos entre 574 parceiros. À volta de 20% dos parceiros e 

quase 18% dos chefes de fila deste PO são portugueses. As prioridades do programa neste 

período foram a Inovação e o Empreendedorismo; o Ambiente, a Proteção e a Valorização do 

Património Marítimo; as Acessibilidades e os Transportes; e o Desenvolvimento Urbano e 

Regional Sustentável. A dimensão marítima é um elemento transversal em todas as 

prioridades. De facto, em mais de 60% dos projetos está presente essa dimensão, de forma 

direta ou indireta. 

Em 2007-2013, o programa de cooperação transnacional SUDOE, que abrange 30 regiões do 

Sudoeste Europeu,9 teve uma dotação de 99 milhões de euros, procedentes do FEDER. Nas 

quatro primeiras convocatórias,10 os parceiros portugueses obtiveram à volta de 15% do 

financiamento disponível, 25% dos parceiros e algo mais de 6% dos chefes de fila no SUDOE 

são portugueses. Nas convocatórias referidas aprovaram-se 106 projetos; 94% dos mesmos 

tinham parceiros portugueses. O apoio médio por parceiro neste programa é de 93 mil euros. 

As prioridades do SUDOE, no período de programação 2007-2013, concentraram-se na 

Inovação, o Ambiente, as Acessibilidades e o Desenvolvimento Urbano. 

No período em análise, o Programa de Cooperação Inter-regional INTERREG IVC, que 

abrange a totalidade do território da UE mais a Noruega e a Suíça, teve uma dotação de 321 

milhões de euros. Os 61 parceiros portugueses participantes conseguiram captar 2,3% dos 

recursos do programa, obtendo um financiamento médio de 121 mil euros. As entidades 

portuguesas lideraram apenas três dos 204 projetos aprovados, nas quatro convocatórias 

realizadas. Este programa concentrou as suas prioridades nos domínios da Economia 

baseada na Inovação e no Conhecimento e no Ambiente e na Prevenção de Riscos. 

  

                                    
9 A totalidade das NUT II Portuguesas do Continente, todas as Comunidades Autónomas Espanholas, exceto Canárias, e as 

cidades autónomas de Ceuta e Melilla, seis regiões do Sul de França e Gibraltar. 
10 Neste momento encontra-se aberta uma quinta. 



 

 

 

 

 

 

 

Parte V 

Cultura, economia e 

desenvolvimento territorial 
 
 

 

 

 

 

 

  



 

Apesar do crescente número de exemplos bem-sucedidos de desenvolvimento local e regional 

baseados na cultura (Sacco et al. 2008, 2009) e dos primeiros estudos sobre a dimensão 

económica do setor cultural e criativo da Europa (KEA, 2006) revelarem números muito 

significativos, o reconhecimento da importância da cultura para a competitividade estratégica 

da Europa ainda se encontra subestimado (CSES, 2010). Daqui resulta que, em momentos de 

crise como o atual, as atividades culturais sejam um dos primeiros e mais fáceis alvos de 

cortes nas despesas públicas. Torna-se assim relevante enfatizar a importância da cultura na 

agenda política e, em particular, encontrar argumentos para alocar uma maior percentagem 

de fundos estruturais ao apoio a iniciativas culturais.  

No sentido de reforçar o contributo da cultura para o desenvolvimento regional e local, o 

Conselho da União Europeia (2010b) reiterou a importância de integrar a cultura como 

elemento estratégico e transversal das políticas europeias e nacionais, de incentivar o 

investimento na cultura e nas Indústrias Culturais e Criativas (ICC) a nível local e regional, 

de promover o contributo da cultura para a melhoria da atratividade local e regional, de 

sensibilizar os decisores para as políticas regionais e locais que permitam a geração de 

competências através da cultura e da criatividade e, finalmente, de reforçar as iniciativas 

culturais transfronteiriças, transnacionais e inter-regionais como forma de interligar pessoas 

e reforçar a coesão económica, social e territorial. Para este efeito, as ações no âmbito dos 

programas de cooperação territorial desempenham um papel central, criando oportunidades 

para a utilização dos fundos neste domínio. 

O potencial da cultura como veículo de desenvolvimento é também reconhecido pela OCDE e 

pelas Nações Unidas. Os relatórios sobre Economia Criativa (Nações Unidas, 2008 e 2010) 

demonstram que a economia criativa é um dos setores com crescimento mais acelerado na 

economia mundial e que possui uma elevada capacidade transformadora no que diz respeito 

à criação de rendimento, empregos e receitas de exportação. A edição de 2013 deste relatório 

(Nações Unidas, 2013) explora diversos caminhos para o desenvolvimento através das 

indústrias culturais e criativas e analisa de que forma estes podem ser alargados tendo em 

vista um desenvolvimento social e económico inclusivo. O relatório salienta que muitos 

desses caminhos podem ser encontrados ao nível subnacional, em cidades e regiões. Quanto 

à OCDE, as publicações Cultural and Local Development (OCDE, 2005) e Impact of Culture 

on Tourism (OCDE, 2008) analisam, respetivamente, o potencial da cultura para o 

desenvolvimento local e a relação entre turismo, cultura e a atratividade e competitividade 

dos destinos. 



 

Nesta Parte, começa-se por efetuar uma digressão sobre o papel e dimensão da cultura na 

economia, seguida de uma análise da importância da cultura para o desenvolvimento 

territorial e, finalmente, para a Cooperação Territorial Europeia. É também abordada a forma 

como a cultura tem sido incorporada na política de coesão, nos sucessivos períodos de 

programação. 

 

O conceito de cultura tem evoluído ao longo do tempo. Inicialmente, além de não ser 

considerada um setor económico, a cultura não estava acessível à maioria do seu público 

potencial, sendo a oferta de bens e serviços culturais dependente de iniciativas individuais de 

patronos. Com o decorrer do tempo, as atividades culturais deixaram de ser exclusivamente 

suportadas a nível individual para passarem a integrar as políticas públicas e foi reconhecida 

a sua capacidade de criação de valor económico e o seu setor específico. De acordo com Sacco 

(2011) no período de transição pós-industrial, o ceticismo em relação à produção cultural em 

massa é ultrapassado pelo aumento do tempo que as pessoas podem dedicar ao lazer e pela 

crescente importância da cultura no desempenho macroeconómico, o que levou a um 

aumento acentuado dos mercados culturais e posteriormente dos produtores culturais (pela 

transformação de audiências em profissionais). As indústrias criativas ganham assim cada 

vez maior relevância nas economias pós-industriais baseadas no conhecimento. 

As ICC constituem uma componente cada vez mais importante das economias, tratando-se 

de um setor em crescimento que tem registado um desenvolvimento mais rápido do que o 

resto da economia; por outro lado, servem como veículo de transmissão de identidade 

cultural, promovendo assim a cultura. A sua crescente importância tem motivado esforços no 

sentido de avaliar o impacto das atividades culturais e criativas na economia, o que gerou a 

necessidade de estabelecer um enquadramento conceptual do setor cultural e criativo. Os 

conceitos de “Indústrias Criativas” e de “Economia Criativa” surgem assim em oposição a um 

conceito restrito de atividades culturais inerentes à preservação do património e à promoção 

e difusão das atividades artísticas. 

A UE adota o conceito de ICC que segue a classificação das atividades apresentada pela 

Comissão Europeia no documento The Economy of European Culture (KEA, 2006). Esta 

classificação baseia-se na lógica do Modelo dos Círculos Concêntricos com as expressões 

artísticas mais tradicionais situadas no núcleo, sendo que a partir deste a criatividade se 

difunde para o exterior dando lugar a produtos, serviços e atividades de tipo comercial. 

  



 

Tabela 5.1 - Delimitação entre o setor cultural e criativo 
 

Círculos Setores Subsetores Características 
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Artes visuais 

Artesanato Atividades não industriais. 

O seu output são protótipos e trabalhos 

“potencialmente sujeitos a direitos de 

autor” (isto é, correspondem a 

trabalhos de elevado valor criativo e 

elegíveis para a proteção dos respetivos 

direitos de autor mas que 

sistematicamente não são sujeitos a 

este registo, como é o caso da maior 

parte do artesanato ou das artes 

visuais). 

Pintura – escultura 

Fotografia 

Artes performativas 

Teatro 

Dança 

Circo 

Festivais 

Património 

Museus 

Livrarias 

Sítios arqueológicos 

Arquivos 

C
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: 
In
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ú
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u
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Filmes e vídeo  Atividades industriais destinadas à 

produção em grande escala. 

Os seus outputs são baseados em 

patentes/direitos de autor. 

Televisão e rádio  

Jogos (vídeo games)  

Música 

Mercado de gravação de 

música 

Rendimento de sociedade 

de gestão coletiva no setor 

musical 

Livros e imprensa  

C
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c
u

lo
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: 
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s
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Design 

Design de moda 
Atividades não necessariamente 

industriais e que poderão configurar 

protótipos. 

Embora os seus outputs sejam 

baseados em patentes/direitos de 

autor, podem incluir outro tipo de 

direitos de propriedade intelectual 

como input (por exemplo, marca 

registada). 

O uso da criatividade (competências 

criativas e pessoas criativas oriundas 

do campo das artes e do campo das 

indústrias culturais) é essencial ao 

desempenho destes setores não 

culturais. 

Design gráfico 

Design de interiores 

Design industrial 

Arquitetura  

Publicidade 
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 Fabricantes de 

computadores, 

fabricantes de MP3, 

indústria de 

telemóveis, etc.... 

 
Esta categoria é lata e é difícil de 

circunscrever com base em critérios 

claros. 

Envolve muitos outros setores 

económicos que são dependentes dos 

círculos prévios tais como o setor das 

TIC. 

Legenda:        : “setor cultural”        : “setor criativo” 

Fonte: KEA (2006) 

 



 

A aprovação, em 2007, da Agenda Europeia para a Cultura (CE, 2007) iniciou uma nova fase, 

a nível europeu, no que diz respeito à cooperação ao nível da política cultural. Foram 

estabelecidos os seguintes objetivos comuns: promoção da diversidade cultural e do diálogo 

intercultural, promoção da cultura como catalisador da criatividade e promoção da cultura 

como elemento vital nas relações internacionais da União Europeia.  

Com efeito, de acordo com CSES (2010), a análise dos períodos de programação 2000-2006 

e 2007-2013 permite constatar uma transição do papel da cultura na geração de 

desenvolvimento económico, sendo inicialmente orientado para o turismo – criação indireta 

de valor – e depois orientado para a indústria cultural como potenciadora de crescimento 

económico per se – criação direta de valor. Segundo Sacco (2011), esta mudança de 

perspetiva combinada com uma abordagem de participação e acesso ativos da audiência 

cultural, impulsionando o interesse e a partilha de experiências culturais, e a inserção das 

ICC no sistema macroeconómico, enfatizando as interdependências entre este setor e outros 

setores, são a chave para uma abordagem eficaz e adequada da decisão de política sobre os 

fundos estruturais.  

As conclusões do Conselho da União Europeia, de maio de 2009, sobre a temática “Cultura 

como elemento catalisador da criatividade e da inovação” ao reconhecerem a ligação 

intrínseca entre a cultura e a criatividade como um processo que permite ampliar o 

conhecimento e criar novas formas de o utilizar, reconhecem também a ligação entre esta e a 

inovação, na medida em que a criatividade é essencial para a capacidade de inovar dos 

indivíduos, das organizações e das empresas.11 

A cultura, a criatividade e a inovação constituem assim fatores chave para a competitividade 

e o desenvolvimento das economias. Desta forma, o investimento estratégico na cultura e nas 

ICC são vitais para a promoção da cultura e para o fortalecimento de uma sociedade criativa 

na UE, assim como para a criação de emprego. Os recursos humanos criativos constituem 

ativos importantes para o desenvolvimento económico e territorial e são promotores de 

inovação. Assim, a atração destes recursos dependerá da capacidade das regiões e cidades 

oferecerem locais e estilos de vida atrativos. Esta capacidade de atração de recursos criativos 

é de natureza local, pelo que identificar o capital territorial das regiões europeias é 

importante. A existência de regiões economicamente mais débeis que experimentam em 

simultâneo um crescimento do produto e do emprego nos setores criativos evidencia a 

importância deste setor para a coesão territorial. As estratégias locais e regionais deverão 

considerar a importância dos recursos criativos enquanto ativos valiosos e motores para o 

desenvolvimento (Espon, 2011). 

                                    
11 A este respeito veja-se também o relatório The Impact of Culture on Criativity, KEA (2009). 



 

De acordo com Sacco et al. (2009a) o desenvolvimento baseado na cultura pode integrar três 

abordagens de desenvolvimento alternativas: o modelo de distrito cultural onde a definição 

do desenvolvimento local estratégico é auto-organizada pela sociedade (e possivelmente 

regulada pelo Estado); o modelo de clusters culturais como atração turística onde não há 

participação da população no processo de decisão (as decisões são planeadas e pouca 

importância é dada ao impacto de longo prazo nos residentes), característico da Europa 

Mediterrânica, em especial, das cidades italianas; e sistema geral de distrito cultural (system-

wide cultural district) onde são integradas as componentes planeadas e auto-organizadas. 

Vários estudos de caso são analisados para estudar as causas e consequências de cada um dos 

modelos. Concluem que, como um primeiro passo, o planeamento institucional cultural ao 

nível do marketing e das atividades culturais serve para posicionar a localidade e atrair 

turistas: Contudo, apesar de promover o crescimento económico, esta não é a solução para o 

desenvolvimento local sustentável: as decisões tomadas com a participação da população 

(democracia cultural) permitem uma melhor compreensão da dimensão cultural no processo 

produtivo ao relacionar a regeneração urbana do espaço com empreendedorismo e produção 

criativa. 

Ainda em relação ao impacto no turismo, Rypkema (2009) considera que um local ou 

monumento histórico funciona como um fator de atração para o turista e que o benefício 

inerente ao monumento por si só representa uma parte muito pequena do impacto 

económico (apenas 8 a 12% das despesas das visitas culturais na Europa e América do Norte 

correspondem aos locais históricos visitados, enquanto que 88 a 92% correspondem a outras 

despesas, como hotéis, restaurantes e lojas de retalho). 

No que diz respeito a Portugal, Augusto Mateus & Associados (2010) apresenta a primeira 

tentativa de avaliação do impacto económico do sector cultural e criativo em Portugal. De 

acordo com o estudo, o sector foi responsável por cerca de 2,8% do Valor Acrescentado Bruto 

gerado em 2006, tendo crescido a uma taxa anual média de 2,9% de 2000 para 2006. De 

entre os domínios considerados, as indústrias culturais representam cerca de dois terços do 

VAB total do sector, assumindo as atividades criativas e as atividades culturais nucleares um 

peso menor (14% e 8%, respetivamente). Relativamente ao volume de emprego, concluem 

que o sector representa cerca de 2,6% do total.  

Para o caso português, há ainda que salientar os estudos sobre o impacto económico da 

Fundação Serralves e sobre os impactos económicos e sociais de Guimarães 2012 capital 

Europeia da cultura. Ambas as análises (Fundação de Serralves, 2013; Universidade do 

Minho, 2013) concluem que existem efeitos líquidos positivos e significativos no que diz 

respeito ao turismo, valor acrescentado, emprego e desenvolvimento local. Para uma análise 

da importância das atividades culturais e criativas na região Norte de Portugal pode ser 



 

consultado o relatório elaborado por ADDICT e Agência Primus (2012). O relatório salienta a 

relevância das ICC do Norte de Portugal para o crescimento económico e a criação de 

emprego, considerando necessário um reforço do investimento público e do estímulo ao 

investimento privado. 

Em Centre for Economics and Business Research (2013) são examinadas as receitas líquidas 

de subsídios e donativos geradas pelas empresas da indústria das artes e cultura (teatro, 

dança, literatura, artes visuais, música e museus) para avaliar o impacto desta indústria no 

desempenho económico do Reino Unido. O estudo conclui que, ao nível da geração de valor 

acrescentado e da criação de produto e emprego, os efeitos indiretos são significativos. 

Salienta ainda que o efeito multiplicador do rendimento salarial das empresas da indústria 

das artes e cultura é maior que o dos outros setores em geral. A análise incide também sobre 

os spillovers culturais e criativos no turismo, nas indústrias criativas (como produção 

cinematográfica, publicidade e design e artesanato), na produtividade da força de trabalho 

nacional e nas economias locais. A este nível, é reconhecido que o investimento local em artes 

e cultura, além de gerar benefícios ao nível social e ambiental, melhora o desempenho 

económico local, ao potenciar a criação de empresas ligadas às indústrias criativas (em 2008, 

com a designação de Capital Europeia da Cultura, Liverpool registou um aumento de 8% no 

número de empresas criativas), ao potenciar o crescimento de outros negócios locais e ao 

atrair trabalhadores mais qualificados tornando a economia local ainda mais atrativa. 

A dimensão da cultura na economia francesa foi recentemente avaliada por Kancel et al. 

(2014) que conclui que a mesma representa 3,2% da riqueza nacional. O estudo avaliou 

também a intensidade e as modalidades da intervenção financeira do Estado e das 

coletividades territoriais na economia dos diferentes sectores culturais. Foi atribuída 

particular atenção aos sectores do audiovisual, do cinema, dos videojogos, do mercado da 

arte e da moda, para os quais foram analisados a estrutura e o dinamismo económico. Foi 

também implementada uma metodologia para avaliar o impacto dos eventos e equipamentos 

culturais no desenvolvimento económico de um território. 

 

Para além da sua importância para a geração de emprego e para a captação de novos 

investimentos, a cultura contribui significativamente para a coesão social e territorial. A 

política de coesão europeia reconhece o papel da cultura para os objetivos convergência, 

competitividade e emprego e cooperação territorial (CE, 2010a).   



 

O aumento da importância da cultura no seio da política de coesão europeia pode ser 

explicado pelo alargamento do que se entende por cultura. Hoje em dia, a cultura é vista não 

apenas como um ativo para o desenvolvimento do turismo, mas também como um elemento 

indutor da capacidade de atração de recursos humanos qualificados por parte de cidades e 

regiões. Desta forma, a cultura e os setores criativos devem ser integrados nas estratégias de 

desenvolvimento regional (KEA, 2012a).  

De acordo com KEA (2012b), podem ser apontados vários canais de difusão para as 

intervenções a nível cultural e criativo no desenvolvimento económico e coesão social nas 

regiões e cidades europeias, sendo de destacar o emprego (pelo aumento do número de 

empregos nas ICC e em setores relacionados e pelos empregos inovadores, tornando as 

pessoas mais criativas e autoconfiantes), o volume de negócios das empresas (pelo aumento 

na procura de conteúdos, produtos ou serviços culturais e criativos), o PIB local e regional 

(pelo aumento da contribuição dos setores culturais e criativos ou das comunidades criativas 

para a riqueza local e regional), a inovação de produtos, serviços e processos (ao providenciar 

ao público e empresas novas ideias e abordagens para a criação), a integração social (ao 

providenciar novos locais e ocasiões para o encontro e partilha de ideias e conhecimento 

entre pessoas), a imagem da cidade ou região (alterando-a para um local de destino, de arte e 

cultura, de criatividade e inovação) e, finalmente, o sentido de patriotismo local (ao fazer com 

que as pessoas se sintam parte de um projeto comum que posicionará a cidade/região como 

um local de espírito criativo e inovador).  

A cultura contribui assim de várias formas para os objetivos definidos na Política de Coesão. 

Alguns exemplos de intervenções a nível cultural suportadas pelos Fundos Estruturais podem 

ser encontrados na área da regeneração urbana, da renovação de zonas industriais 

abandonadas, do combate ao desemprego nos setores cultural e criativo, do apoio ao 

empreendedorismo, do apoio à inovação, da melhoria no acesso ao financiamento para as 

PME no setor criativo, da introdução das artes cénicas e da arte contemporânea na 

formulação de políticas, do incentivo à criatividade dos talentos, da diferenciação da imagem 

e marca das cidades e da partilha de boas práticas na aprendizagem mútua na Europa. 

A abordagem com base em resultados, fomentada na Política de Coesão, permite aos 

decisores de política aceder à relevância e valor das ICC para o desenvolvimento local, 

estimula o desenvolvimento de uma estratégia política orientada para a inovação bem como o 

investimento público (incluindo os Fundos Estruturais da UE) e privado. Os decisores de 

política da UE fomentam ainda estratégias de especialização inteligente (incluída em dois dos 

onze objetivos temáticos do FEDER) que assentem nas forças e oportunidades, vantagens de 

competitividade e potencial das regiões sendo para isso necessária a incorporação de uma 

abordagem com base em evidência que inclua ferramentas de medida e sistemas de avaliação 



 

e monitorização as quais são também essenciais para aceder ao potencial de inovação e 

definir prioridades de investimento. 

O potencial da cultura para a promoção do desenvolvimento regional e local é realçado no 

Green Paper da Comissão Europeia (CE, 2010b). De acordo com este documento são muitas 

as áreas onde as estratégias de desenvolvimento regional e local integraram com sucesso as 

industriais culturais e criativas, nomeadamente na promoção da utilização do património 

cultural para fins empresariais; no desenvolvimento dos serviços e infraestruturas culturais 

para apoiar o turismo sustentável; na polarização das empresas locais e parcerias entre as 

ICC e a indústria, a investigação, o ensino e outros setores; na criação de laboratórios de 

inovação; no desenvolvimento de estratégias integradas transfronteiriças para a gestão dos 

recursos naturais e culturais e para a revitalização das economias locais; no desenvolvimento 

urbano sustentável. Na sua comunicação sobre o contributo da política regional para o 

crescimento inteligente, a Comissão Europeia (CE, 2010c) reconhece também a importância 

de integrar as indústrias culturais e criativas nas estratégias de desenvolvimento regional de 

forma a assegurar o estabelecimento de parcerias efetivas entre a sociedade civil, as empresas 

e as entidades públicas ao nível regional, nacional e Europeu. Refira-se ainda, que além do 

seu potencial para o crescimento, o setor criativo possui outras características que o tornam 

atrativo para o desenvolvimento local. Com efeito, este setor utiliza um conjunto de 

competências alargado e caracteriza-se por ser socialmente responsável e inclusivo, bem 

como promotor de desenvolvimento sustentável (CE, 2012a). 

A valorização da cultura e a sua incorporação nos processos de desenvolvimento dos 

territórios permitirá aos mesmos tornarem-se mais atrativos. As indústrias culturais e 

criativas ao estimularem a inovação assumem um papel de destaque na modernização e 

inovação de diversos setores. Por sua vez, a inovação ao promover o desenvolvimento 

regional constitui um elemento importante para a competitividade dos territórios e apresenta 

uma forte componente territorial. Desta forma, a cultura desempenha um papel importante 

no desenvolvimento sustentável dos territórios pelo que os incentivos à cultura e à 

criatividade são inerentes à cooperação territorial (Parlamento Europeu, 2011). 

 

Como parte integrante da política de coesão, a Cooperação Territorial Europeia contribui 

para a cooperação transfronteiriça, transnacional e inter-regional estabelecendo um quadro 

de ação conjunto e de intercâmbio de políticas (CESE, 2012). A sua importância traduz-se 

nomeadamente pela facilidade de resolução de problemas através da cooperação das partes 



 

envolvidas e partilha de custos e pela possibilidade de se partilharem experiências e boas 

práticas, sendo considerada um dos grandes objetivos de coesão, com o Tratado de Lisboa. 

Nas últimas décadas a cooperação territorial tem assumido maior relevância na agenda 

política europeia, fruto da maior importância atribuída à definição de políticas para a coesão 

territorial, do maior envolvimento dos governos subnacionais nas políticas europeias e da 

consolidação da cooperação territorial como um elemento essencial à integração europeia 

(Spinaci e Vara-Arribas, 2009). Inicialmente, a coesão económica e social foi assegurada 

apenas por ações comunitárias que visavam colmatar as disparidades em termos de 

rendimento e emprego. A incorporação, com o Tratado de Lisboa, da coesão territorial como 

um objetivo da política de coesão complementa os objetivos anteriores, ao ter em 

consideração a diversidade territorial de forma a promover um desenvolvimento sustentável. 

Esta perspetiva territorial da coesão económica e social é patente no Livro Verde sobre a 

Coesão Territorial Europeia onde se realça a importância da coesão territorial como forma de 

garantir o desenvolvimento harmonioso das regiões, garantindo aos seus habitantes a 

possibilidade de tirar proveito das suas especificidades, fazendo da diferença uma vantagem e 

contribuindo desta forma para o desenvolvimento sustentável da UE (CE, 2008). Assim, a 

política de coesão pode melhorar a coesão territorial através da promoção de uma abordagem 

funcional do desenvolvimento integrado dos territórios, considerados como espaços de vida 

dos cidadãos; desenvolvendo políticas de base territorial através da coordenação transetorial 

das políticas e da governação a vários níveis; através da promoção da cooperação entre 

territórios, a fim de reforçar a integração europeia; e através do reforço do conhecimento dos 

territórios, para orientar o respetivo desenvolvimento. 

O reconhecimento da dimensão territorial da política de coesão feito nas Orientações 

Estratégicas Comunitárias adotadas pelo Conselho em 2006 destaca “a promoção da coesão 

territorial como parte integrante do esforço necessário para conceder a todo o território da 

União a oportunidade de contribuir para a agenda em matéria de crescimento e emprego”. A 

coesão territorial deverá assim constituir um elemento a ser incorporado na programação das 

políticas comunitárias assegurando assim a coordenação entre políticas setoriais e territoriais 

(CE, 2008, p.4). 

O reconhecimento da necessidade de abolir os obstáculos à cooperação territorial suscitou a 

criação de Agrupamentos Europeus de Cooperação Territorial (AECT), podendo estes 

executar programas de cooperação territorial cofinanciados pela UE, através dos fundos 

estruturais, e realizar ações de cooperação territorial por iniciativa exclusiva dos Estados-

membros e das respetivas autoridades regionais e locais, com ou sem participação financeira 

da UE. O regulamento em vigor para o período de programação 2014-2020 relativo aos 

agrupamentos europeus de cooperação territorial reconhece o potencial dos AECT na 



 

promoção do desenvolvimento harmonioso e da coesão económica, social e territorial das 

regiões da UE, contribuindo nomeadamente para a prossecução dos objetivos da Estratégia 

Europa 2020 (Parlamento Europeu e Conselho, 2013c). 

A política de cooperação territorial não desempenha apenas um papel importante no reforço 

da coesão territorial, mas também assume importância crescente ao nível da iniciativa «Uma 

União da Inovação», cujo objetivo é o de reorientar a política de I&D e inovação para os 

desafios que a nossa sociedade enfrenta, tais como as alterações climáticas, a eficiência 

energética, em matéria de utilização de recursos na saúde e na evolução demográfica, e ao 

nível da especialização inteligente. A especialização inteligente vai além da utilização racional 

de recursos, incorporando também a ideia de que as regiões deverão alinhar as suas 

estratégias de I&D de modo complementar, evitando assim a duplicação e sobreposição e 

privilegiando a cooperação, a divisão do trabalho e a obtenção de massa crítica. A nível 

europeu, a Cooperação Territorial Europeia poderá desempenhar um papel importante 

criando e apoiando as ligações intra e inter-regionais entre os atores de inovação em áreas 

comuns ou complementares de especialização (INTERACT, 2011). 

A dimensão territorial da política de coesão serve de complemento às políticas nacionais e 

europeias e como garantia de que as mesmas focam as metas europeias, constituindo assim 

uma prioridade da UE. O novo contexto requer que os modelos de cooperação sofram uma 

transformação e sigam uma lógica de cooperação mais inteligente e focada. Desta forma, a 

cooperação de segunda geração deverá fazer parte das prioridades da UE permitindo assim a 

colaboração transfronteiriça e transnacional em áreas diversas com prioridades estratégicas 

como crescimento, emprego, inovação e desenvolvimento sustentável (AEBR e CECICN, 

2012). 

A natureza internacional que carateriza a inovação faz da cooperação territorial um elemento 

essencial do próprio processo (INTERACT, 2011). Em primeiro lugar, o desempenho em 

matéria de inovação difere entre países e, como tal, há potencial para o intercâmbio de 

experiências. Em segundo lugar, operar numa base regional permite que as ideias e teorias se 

vão ajustando à realidade local, sendo que a cooperação com outros parceiros permitirá a 

existência e a partilha de ideias necessárias para incutir mudanças. Finalmente, a cooperação 

servirá para fazer frente aos obstáculos em matéria de inovação, criando condições para o 

desenvolvimento de processos de internacionalização de PME e fomentando um ambiente 

atrativo de atuação conjunta dos setores público e privado e das instituições de ensino 

superior para ultrapassar o diferencial de conhecimento a nível europeu. 

A Cooperação Territorial Europeia tem demonstrado ser uma ferramenta particularmente 

importante para o intercâmbio de ideias em matéria de políticas de inovação, na promoção 

de uma identidade cultural comum e na preservação e promoção do património cultural, 



 

contribuindo assim para o estabelecimento de uma Europa inteligente, sustentável e coesa 

(INTERACT, 2013). A promoção do crescimento, do emprego e da melhoria da qualidade de 

vida pode ser alcançada quer através de ideias e estratégias inovadoras, quer através da 

educação, da criação de capacidade institucional e profissionalização dos recursos. Os 

projetos neste âmbito permitem a circulação de pessoas, bens e capital que de outro modo 

não atravessariam fronteiras. Os efeitos positivos que este tipo de cooperação pode trazer 

poderão ainda sair mais reforçados com uma abordagem local que incentive as regiões 

cooperantes a delinearem estratégias de ação conjunta no sentido de fazerem frente a 

desafios comuns (ESPON, 2013).  

O papel da Cooperação Territorial Europeia passa assim por garantir o equilíbrio e a 

sustentabilidade do desenvolvimento de todo o território comunitário. Para tal revela-se 

essencial a partilha das estratégias de desenvolvimento dos territórios nacionais, regionais e 

locais (Conselho da União Europeia, 2006). Assim, o reforço da cooperação cultural 

transfronteiriça, transnacional e inter-regional é identificado como um domínio prioritário a 

ter em conta nas políticas em matéria de desenvolvimento regional e local, assim como na 

implementação da política de coesão europeia (Conselho da União Europeia, 2010b). 

Dada a ligação da cultura ao desenvolvimento regional e ao próprio conceito de coesão 

económica e social, as iniciativas de desenvolvimento local constituem um instrumento 

indispensável para a valorização da dimensão cultural (CE, 1996). A estreita relação entre a 

cultura e a cooperação territorial é igualmente evidente na comunicação da Comissão 

Europeia ao reconhecer a importância da integração dos projetos de desenvolvimento 

cultural nas estratégias de desenvolvimento local e regional e ao reconhecer a importância da 

partilha de experiências e práticas entre as entidades locais e regionais.  

A cultura e as indústrias criativas constituem parceiros naturais dos programas de 

cooperação territorial seja pelo facto de terem em consideração a dimensão sociocultural e 

transnacional ou por encorajarem o intercâmbio e a transferência de boas práticas em amplas 

áreas de cooperação e no território europeu. A cultura permite assim a ligação a outras 

regiões vizinhas, configura áreas de cooperação territorial e redes urbanas inovadoras, 

situando-se assim no coração da integração europeia. Reconhecendo a importância do setor 

cultural e criativo e a dificuldade de avaliar o contributo dos projetos de cooperação 

territorial no âmbito da cultura, em INTERACT (2013) é feita uma síntese do valor 

acrescentado deste setor conforme explicitada na tabela abaixo. 

  



 

Tabela 5.2 - Valor acrescentado da Cooperação Territorial Europeia 

Setores Valor acrescentado 

Indústrias 

criativas 

Conquista de novos mercados 

Ao estimular o empreendedorismo cultural e encorajar os efeitos de spillover entre as 

atividades culturais e as indústrias, novos mercados competitivos surgem nas regiões 

fronteiriças. 

Partilha de conhecimento 

Os projetos de cooperação territorial europeia constituem uma plataforma para o 

intercâmbio de experiências e para a transferência de práticas de gestão e de negócio 

de sucesso, nomeadamente no setor da regeneração urbana.  

Promoção do crescimento das economias das regiões 

O financiamento dos projetos das indústrias criativas permite o estabelecimento de 

novas empresas e a criação de emprego. 

Artes 

No domínio do Património: 

Promoção e preservação do património cultural através das fronteiras 

Os projetos de cooperação territorial europeia permitem às regiões preservar o seu 

património cultural comum, mesmo quando separadas por fronteiras. 

Aumento da cooperação transfronteiriça 

O intercâmbio de conhecimento e experiência poderá ser incrementado pela 

existência de redes transfronteiriças através das quais os diferentes países poderão 

partilhar as suas experiências em diversas áreas de forma a preservar o património 

cultural, investir na aprendizagem ao longo da vida e melhorar a eficiência na gestão. 

Beneficio à economia regional 

A atuação além-fronteiras e a partilha cultural cria novas possibilidades aos parceiros 

dos projetos de cooperação territorial e abre novos mercados e oportunidades. 

No domínio das Artes Performativas: 

Promoção da criatividade e do conhecimento conjunto 

Através da criação de uma plataforma de artes performativas os artistas têm a 

oportunidade de partilhar conhecimentos e contribuir desta forma para o 

enriquecimento cultural. 

Expansão das possibilidades de produção e promoção 

As redes de artistas permitem a promoção do intercâmbio de experiência e 

conhecimento, permitindo a criação de melhores oportunidades de produção e 

promoção, constituindo também uma fonte valiosa para a procura de emprego na 

área. 

 

 



 

No domínio das Artes Visuais: 

Estímulo à criatividade pela diversidade: 

O intercâmbio transfronteiriço da arte visual serve de impulso à criatividade e de 

estímulo à vida cultural e artística. 

Encorajamento do potencial criativo 

O apoio às artes visuais através de projetos de cooperação territorial possibilita novas 

oportunidades além-fronteiras aos artistas e profissionais de artesanato. 

Indústrias 

culturais 

Promoção do intercâmbio 

Os projetos de cooperação territorial europeia estimulam o estabelecimento de uma 

cooperação sustentável e de longo prazo através da existência de redes que permitem 

a ligação entre artistas, nomeadamente na música contemporânea, filmes e literatura. 

Melhoria das técnicas artísticas 

A partilha de conhecimento através das fronteiras permite aos educadores 

compararem diferentes abordagens de ensino. 

Disseminação das tradições além-fronteiras 

Ao melhorar o entendimento cultural dos cidadãos das regiões fronteiriças, estes 

tornam-se mais conscientes do seu património cultural comum, promovendo-se 

assim a coesão social. 

Indústria do 

turismo 

Aumento da visibilidade das regiões 

Ao combinar inputs de diferentes projetos de cooperação territorial, as atrações 

turísticas tornam-se mais apelativas, os produtos locais mais inovadores e as regiões 

mais competitivas. 

Valorizar o património cultural 

O turismo transfronteiriço e a preservação do património cultural são fortalecidos. A 

população que vive nas regiões fronteiriças torna-se mais consciente do património 

que partilha com as regiões vizinhas. 

Promoção da comercialização dos produtos locais 

O turismo cultural no âmbito da cooperação territorial europeia promove a criação de 

produtos comuns com efeitos favoráveis na economia regional e no emprego. 

 
Fonte: Adaptado de INTERACT (2013). 

 

Ainda que não exista informação definitiva, no período de programação 2007-2013, houve 

um número muito significativo de projetos relacionados com a cultura financiados com 

recursos da Cooperação Territorial Europeia. Programas como INTERREG IVC, INTERREG 

IVB NEW e URBACT apoiaram projetos deste tipo, tais como os CREA.RE, Organza, SEE, 

Creative Growth, Creative Metropoles, Boo Games (INTERREG IVC), ECCE Innovation 

(INTERREG IV NEW) e Creative Clusters (KEA, 2012a). Um aspeto destacado deste período, 

no contexto da CTE, é o desenvolvimento de projetos no domínio da cultura e da criatividade, 



 

que exploram possíveis interações com outras áreas, nomeadamente com a requalificação 

urbana e a inovação. 

A cooperação territorial inteligente pode, assim, ser desenvolvida no sentido de promover o 

crescimento e o emprego. Para tal é necessário implementar estratégias locais e inclusivas, 

identificando as vantagens comparativas que diferenciam as regiões cooperantes das 

restantes e focalizando prioridades. Desta forma, as estratégias de inovação de sucesso 

permitirão beneficiar das economias de escala e de aglomeração, permitindo também a 

criação de massa crítica e a atração do conhecimento de dentro e fora das regiões 

(DGFC/IFDR, 2013). 

 

Esta secção debruça-se sobre a forma como a cultura tem sido incorporada na política de 

coesão nos sucessivos períodos de programação. 

O estudo CSES (2010) analisa a contribuição para o desenvolvimento regional de 

intervenções baseadas na cultura que foram apoiadas por fundos estruturais e de coesão, 

durante os períodos de programação 2000-2006 e 2007-2013. Após uma análise da base de 

dados DG REGIO, são destacadas as seguintes formas de financiamento dos projetos 

culturais durante o período de programação 2000-2006: Programas Operacionais (PO) 

nacionais dedicados à cultura; PO destinados a indústrias ou áreas específicas (ex. PO para o 

turismo, renovação e desenvolvimento urbanos, ambiente ou transportes); Programas 

relativos a regiões específicas; Iniciativas Comunitárias (ex. INTERREG ou Urban Equal). 

Comparando os 15 Estados membros da EU, o estudo conclui que os países do Sul e a França 

revelaram um maior interesse em financiar atividades culturais através dos Fundos 

Estruturais que os países do Norte. Salienta também que existem diferenças significativas 

quanto ao tipo de atividades apoiadas. 

Mercouris (2002) analisou a utilização de fundos no âmbito do programa comunitário 

Interreg III para o financiamento de projetos com uma forte dimensão cultural. O Interreg 

III visa promover a cooperação transfronteiriça, transnacional e inter-regional. De acordo 

com o estudo, no que diz respeito aos projetos de cooperação transnacional (Interrreg IIIa) 

os fundos foram canalisados sobretudo para: 

 Cooperação transfronteiriça para intercâmbio cultural e atividades culturais; 

 Conservação e restauro do património cultural (e natural); 



 

 Melhoria na gestão do património cultural (e natural) para objetivos económicos, 

como o turismo, e para aumentar a atratividade das regiões de fronteira; 

 Programas que visam a diminuição das barreiras linguísticas; 

 PME dedicadas às artes e ao artesanato. 

Quanto à cooperação transfronteiriça (interreg IIIb), foi financiado um reduzido o número de 

projetos e apenas existe informação para os países Bálticos, a Dinamarca, a Suécia e a 

Finlândia. Os fundos apoiam projetos que promovem o desenvolvimento e a expansão do 

turismo na região do Báltico e que, com este objetivo, procuram melhorar a gestão do 

património cultural, nomeadamente museus e monumentos históricos. Relativamente ao 

financiamento de projetos de cooperação inter-regional (Interreg IIIc), foi lançado, em 2002, 

um concurso que inclui uma linha para a promoção da identidade regional, com enfoque no 

património cultural e no desenvolvimento sustentável.  

 

Para o período de programação 2007-2013, os objetivos Convergência, Competitividade e 

Emprego Regional e Cooperação Territorial são financiados pelo FEDER, pelo FSE e pelo 

Fundo de Coesão. Para este período de programação, os três tipos de cooperação territorial 

previstos (transfronteiriça, transnacional e inter-regional) integram prioridades que se focam 

principalmente no património cultural e no desenvolvimento e promoção da identidade 

cultural das regiões transfronteiriças.  

Dümcke e Gnedovsky (2013) apresentam uma revisão bibliográfica de 87 documentos sobre o 

valor económico e social do património cultural,  realizada a pedido da Comissão Europeia no 

contexto da implementação da agenda Europeia para a cultura num mundo globalizado.12 

Foram identificados 13 estudos que analisam como os setores cultural e criativo podem 

fomentar o desenvolvimento local e regional (com base nos resultados obtidos durante o 

período de programação 2007-2013) e desenvolvem análises SWOT para o sector cultural e a 

utilização dos Fundos Estruturais nos países em questão (Alemanha, Bulgária, Eslováquia, 

Espanha, França, Grécia, Hungria, Irlanda, Itália, Polónia, Portugal, República Checa e 

Roménia). Estes estudos foram desenvolvidos no contexto da definição e negociação da 

Política de Coesão e dos PO da UE para o período de programação 2014-2020. Dümcke e 

Gnedovsky (2013) concluem que nestes países a maioria dos projetos com um enfoque 

explicitamente cultural se concentra no património cultural, em detrimento das ICC. A este 

respeito, encontram uma relação entre os investimentos na preservação do património 

                                    
12 Comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu, ao Conselho, ao Comité Económico e Social Europeu e ao Comité das 

Regiões - Comunicação sobre uma agenda europeia para a cultura num mundo globalizado (Maio de 2007). 



 

cultural e a promoção do turismo em países como a Bulgária, a Alemanha, a Grécia e a Itália, 

enquanto vários outros países (ex. Roménia e Espanha) também referem esforços para 

preservar e engrandecer o património cultural. Estas 13 análises realçam o contributo dos 

recursos culturais para objetivos alargados de desenvolvimento e para o crescimento 

inteligente, sustentável e inclusivo. Com efeito, os autores recomendam a integração do 

sector cultural e criativo em cada um dos 11 objetivos temáticos do Quadro Estratégico 

Comum para os Fundos Estruturais 2014-2020.  

No âmbito do INTERACT, o documento European Territorial Cooperation – Inspiring 

Creativity, publicado em 2013, apresenta informação sobre as principais tendências no 

campo das ICC na Europa e nos Fundos Estruturais, assim como sobre o tipo de projetos e 

atividades de ICC que são frequentes no âmbito da Cooperação Territorial Europeia (CTE). 

No estudo são analisados 3,884 projetos de CTE (55% do total de projetos), dos quais 15% 

são projetos das ICC (583 projetos). De acordo com o estudo, entre 2007 e 2013, 11% dos 8,7 

biliões de Euros destinados para projetos no âmbito da CTE foram dedicados a projetos 

culturais e criativos (cerca de 1,02 biliões de Euros), bem acima do valor inicialmente 

previsto para a cultura no âmbito da CTE (cerca de 470 milhões de Euros).13 Em diversos 

países, nomeadamente na Áustria, o valor orçado para as ICC nos Fundos Estruturais 

encontra-se largamente subestimado face à despesa efetiva. Estes resultados vêm comprovar 

e são explicados pela importância da cultura para o desenvolvimento regional, pela estreita 

relação que existe entre cultura e identidade e entre os sectores criativos e a criação de 

emprego.  

Do total da despesa estimada por INTERACT (2013) para projetos culturais no âmbito da 

CTE, 236 milhões de Euros foram canalizados para as Indústrias Criativas, 420 milhões de 

Euros para as Artes, 64 milhões de Euros para as Indústrias Culturais e 299 milhões de Euros 

para o Turismo Cultural. A cada projeto analisado foram atribuídas duas atividades 

principais (entre as cinco elencadas na figura abaixo14), o que permitiu identificar como 

principais atividades a preservação do património cultural e o fomento de plataformas de 

aprendizagem. O estudo conclui ainda que os projetos das ICC acrescentam valor ao 

contribuírem para o aparecimento de novos e mais competitivos mercados nas regiões 

transfronteiriças, ao estimularem a partilha e transferência de conhecimentos e competências 

entre regiões de diferentes países e ao promoverem a identidade e imagem territorial. 

  

                                    
13 http://ec.europa.eu/culture/documents/2007-2013_cohesion_policy.pdf 
14 Esta classificação resultou da adaptação do Framework for Cultural Statistics (UNESCO, 1986) às necessidades da CTE. Ver 

também UNESCO (2009a, 2009b e 2013). 



 

Figura 5.1 – Áreas prioritárias de atuação dos projetos de ICC 

 

Fonte: Adaptado de INTERACT (2013). 

 

Segundo INTERACT (2013), os principais desafios a serem ultrapassados pelo sector cultural 

consistem na adaptação à globalização e à era digital, no acesso a financiamento, na 

desfragmentação linguística do setor na Europa (que limita a livre circulação de conteúdos 

culturais) e na abertura setorial e política de forma a aumentar sinergias que potenciem a 

emergência de soluções criativas. 

De forma a estabelecer uma ligação clara entre o setor cultural e criativo, a política regional e 

de coesão e a estratégia de especialização inteligente, o Conselho da União Europeia (2010a) 

elaborou um plano de trabalho para a Cultura, para o período 2011-2014, onde são 

estabelecidas prioridades vinculadas aos objetivos estratégicos definidos na Agenda Europeia 

para a Cultura e às prioridades da Estratégia Europa 2020. Nele são estabelecidas seis áreas 

prioritárias: 

 Prioridade A: diversidade cultural, diálogo intercultural e cultura acessível e inclusiva; 

 Prioridade B: indústrias culturais e criativas; 

 Prioridade C: competências e mobilidade; 

 Prioridade D: património cultural, incluindo a mobilidade das coleções; 

 Prioridade E: a cultura nas relações externas; 

 Prioridade F: estatísticas no domínio da cultura. 
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O alinhamento da política regional com a Estratégia Europa 2020 põe em realce a 

contribuição das ICC na alavancagem de outros setores de atividade económica para a 

obtenção de um crescimento inteligente, sustentável e inclusivo (CE, 2010d). As ICC 

assumem um papel importante na ligação entre criatividade e inovação permitindo 

mudanças estruturais e contribuindo para o rejuvenescimento das economias e para a 

melhoria da sua imagem. Assim, o estabelecimento de parcerias eficazes entre os diversos 

intervenientes só pode ser garantido se as ICC forem tidas em conta nas estratégias de 

desenvolvimento regional. 

A UE incentiva as regiões a desenvolverem estratégias de especialização inteligente tendo por 

base as suas forças, vantagens competitivas e potencial para a excelência. A especialização 

inteligente deverá assentar na identificação das características e dos ativos únicos de cada 

país e região, realçando as suas vantagens competitivas e mobilizando as partes interessadas 

e os recursos a nível regional em torno de uma visão do futuro orientada para a excelência. A 

especialização inteligente basear-se-á também no fortalecimento dos sistemas de inovação 

regional, na maximização dos fluxos de conhecimento e na difusão das vantagens da inovação 

por toda a economia regional (CE, 2011d). Estas estratégias deverão abarcar um amplo 

conceito de inovação. O facto da criatividade resultante das artes e das produções culturais e 

artísticas ser fonte de inovação aumenta o reconhecimento da importância das ICC pela UE. 

Uma vez que é ao nível local e regional que o seu potencial da inovação é mais evidente, a UE 

reconhece também a dimensão regional deste setor e defende que as políticas e os 

instrumentos de apoio devem ser definidos numa base local. 

No sentido de integrar o setor cultural e criativo nas estratégias regionais de inovação para 

uma especialização inteligente, o documento elaborado pelo grupo de trabalho sobre as ICC 

estabelece um conjunto de recomendações que permitirão a utilização das ICC na definição e 

implementação de uma estratégia orientada para a prossecução dos objetivos Europa 2020 

(CE, 2012a). As recomendações passam pelo mapeamento dos recursos regionais tendo em 

conta o nível de desenvolvimento regional; envolvimento dos atores culturais, políticos e 

administrativos no processo de tomada de decisão; e adoção de uma abordagem inclusiva e 

estratégica dos investimentos e do uso dos recursos financeiros. 

A implementação de uma estratégia de crescimento inteligente passará, assim, pelo apoio às 

ICC ligadas à inovação e criatividade. A política de coesão revela-se de especial importância 

no alcance dos objetivos da Estratégia Europa 2020 pela sua capacidade para mobilizar os 

atores e recursos nacionais, regionais e locais. Neste âmbito, deve ser destacada a coesão 

territorial, nomeadamente, a Cooperação Territorial Europeia.  



 

A definição de uma Agenda Territorial 2020 (CE, 2011c) estabelece orientações estratégicas 

para o desenvolvimento territorial, de modo a incorporar a dimensão territorial na definição 

de políticas e para assegurar a implementação da Estratégia Europa 2020 de acordo com os 

princípios da coesão territorial. A prossecução dos objetivos definidos na Estratégia Europa 

2020 só poderá ser conseguida se a dimensão territorial for efetivamente tida em 

consideração, dado que as oportunidades de desenvolvimento diferem entre as regiões. Uma 

melhor utilização do território poderá contribuir positivamente para o desenvolvimento das 

economias, para um acesso generalizado a serviços de interesse universal, infraestruturas e 

bens públicos e para uma gestão inteligente dos recursos naturais e culturais. A crescente 

interdependência das regiões gera uma procura por maior conectividade a nível global, 

europeu e nacional. As barreiras à integração local e regional contribuem para a subutilização 

dos recursos humanos, culturais, económicos e ecológicos das regiões fronteiriças e aumenta 

a sua posição periférica e exclusão social. Assim, uma abordagem coordenada permitirá 

transformar estas limitações em oportunidades para o desenvolvimento territorial. A 

integração territorial e a cooperação permitem a diminuição das disparidades existentes e um 

melhor aproveitamento de potencialidades tais como o património cultural. 

Uma vez que as orientações comunitárias colocam em evidência o papel da cultura na 

prossecução dos objetivos da Estratégia Europa 2020 e reconhecem o valor do território na 

definição das políticas, a política de coesão deverá ter em consideração a natureza abrangente 

e transversal da cultura, inovação e criatividade e incluir estes elementos nos programas de 

desenvolvimento regional e local. Para tal, as ações no âmbito dos programas de cooperação 

territorial desempenham um papel importante, criando condições para a utilização dos 

fundos neste domínio. 

O FEDER, além de contribuir para a coesão económica e social, contribui para a coesão 

territorial, financiando em exclusivo a política europeia de cooperação territorial. Foi 

elaborada uma regulamentação própria que estabelece as disposições específicas aplicáveis 

ao apoio prestado pelo FEDER ao objetivo da Cooperação Territorial Europeia. O 

regulamento estabelece nos seus considerandos que “a fim de cumprir as metas e os objetivos 

estabelecidos na estratégia da União para um crescimento inteligente, sustentável e inclusivo, 

o FEDER deverá, no âmbito do objetivo da cooperação territorial europeia contribuir para os 

objetivos temáticos relacionados com o desenvolvimento de uma economia baseada no 

conhecimento e na investigação e inovação, nomeadamente promovendo a cooperação entre 

empresas, em particular PME, e a criação de sistemas de intercâmbio de informações 

transfronteiriços no domínio das TIC; a promoção de uma economia mais ecológica e 

eficiente em termos de recursos e mais competitiva, nomeadamente através do incentivo à 

mobilidade sustentável transfronteiriça; o fomento de elevados níveis de emprego que 

proporcionem a coesão social e territorial, nomeadamente através de atividades de apoio ao 



 

turismo sustentável, ao património cultural e natural como parte de uma estratégia territorial 

destinada a alcançar um crescimento favorável ao emprego; e o desenvolvimento das 

capacidades administrativas” (Parlamento Europeu e Conselho, 2013b, p. 261). 

Não obstante a importância que o setor cultural tem assumido nos programas de cooperação 

territorial e contrariamente ao que se verificou no período de programação 2007-2013, não é 

feita menção explícita à cultura em matéria de cooperação territorial para o novo horizonte 

2014-2020. No entanto, o horizonte de financiamento até 2020 não é alheio ao potencial das 

ICC ao criar oportunidades de financiamento que se destinam claramente a este setor, como 

é o caso do Programa Europa Criativa, e de outras oportunidades de financiamento indireto 

no contexto dos fundos estruturais mas que apoiam essencialmente a cultura no âmbito de 

estratégias de desenvolvimento territorial e iniciativas territoriais conjuntas (Horizon 2020 e 

COSME). Existem ainda oportunidades de financiamento transversal que apoiam ações 

estratégicas que visam criar o contexto político adequado ao crescimento e desenvolvimento 

deste setor (European Creative Districts, European Design Innovation Platform e o Grupo 

de Peritos sobre a internacionalização das ICC). 

No contexto do Programa Europa Criativa a cultura e a criatividade passam a ter uma relação 

mais próxima, em termos políticos e operacionais, com áreas relativas à coesão, inclusão, 

inovação e desenvolvimento regional. O programa especifica um conjunto de objetivos, a 

destacar (Parlamento Europeu, 2012): 

 Apoiar a capacidade operacional dos setores culturais e criativos europeus num 

contexto transnacional e internacional; 

 Promover a circulação internacional das obras culturais e criativas e a mobilidade 

transnacional dos operadores culturais e criativos, designadamente dos artistas, 

conquistar públicos e alargar audiências, e melhorar o acesso a obras culturais e 

criativas dentro e fora da União, dando particular atenção às crianças, aos jovens, às 

pessoas com deficiência e aos grupos sub-representados; 

 Reforçar a capacidade financeira das PME, das micro e pequenas e médias 

organizações dos setores culturais e criativos de uma forma sustentável, procurando 

garantir o equilíbrio da cobertura geográfica e da representação setorial; 

 Fomentar o desenvolvimento das políticas, a inovação, a criatividade, o alargamento 

das audiências e a criação de novos modelos comerciais e de gestão, mediante o apoio 

à cooperação política transnacional. 

O Programa Europa Criativa contribui para o reconhecimento do valor intrínseco e 

económico da cultura, destinando-se a apoiar ações e atividades com valor acrescentado 

europeu nos setores culturais e criativos, contribuindo igualmente para a concretização dos 



 

objetivos da Estratégia Europa 2020 dado que o investimento nos setores culturas e criativos 

contribui diretamente para a promoção do crescimento inteligente, sustentável e inclusivo. 

Contudo, além dos efeitos diretos para o crescimento e para o emprego, estes setores 

contribuem para a geração de externalidades noutras áreas tais como o turismo e as 

tecnologias de informação e comunicação, gerando ainda benefícios ao nível da educação, 

inclusão social e inovação. 

O regulamento que cria o Programa Europa Criativa (2014-2020) considera que o valor 

acrescentado europeu reside (Parlamento Europeu e Conselho, 2013a, p. 226): 

 “No caráter transnacional das ações e atividades que complementam os programas e 

as políticas regionais, nacionais e internacionais e outros programas e políticas da 

União, e no impacto dessas ações e atividades nos setores culturais e criativos, bem 

como nos cidadãos e no seu conhecimento de culturas diferentes das suas; 

 No desenvolvimento e na promoção da cooperação transnacional entre operadores 

culturais e criativos, incluindo os artistas, os profissionais do setor audiovisual, as 

organizações culturais e criativas e os operadores audiovisuais, a fim de promover 

respostas mais abrangentes, rápidas, eficazes e de longo prazo para os desafios 

globais; 

 Nas economias de escala e na massa crítica geradas pelo apoio da União, que criam 

um efeito de alavanca para a obtenção de fundos adicionais; 

 Na criação de condições mais equitativas nos setores culturais e criativas europeus, 

tendo em conta os países com menor capacidade de produção cultural e/ou os países 

ou regiões com uma área geográfica e/ou linguística reduzida.” 

O programa encontra-se estruturado em dois subprogramas (MEDIA e Cultura) e uma 

vertente intersectorial, sendo aqui de destacar o subprograma Cultura que pretende reforçar 

a capacidade operacional dos setores culturais e criativos em contexto transnacional, bem 

como promover a circulação e a mobilidade transnacionais. O subprograma visa o reforço das 

aptidões, competências e conhecimentos dos agentes culturais e criativos; o reforço da 

cooperação internacional dos operadores culturais e criativos; a criação de redes 

internacionais, que facilitem o acesso a oportunidades profissionais; o apoio de iniciativas de 

caráter transnacional; a divulgação da literatura europeia e o alargamento das audiências às 

obras culturais e criativas europeias, património cultural, material e imaterial. 

O Programa Europa Criativa inclui referências específicas à cooperação política 

transnacional, constituindo esta um dos domínios de intervenção que integra a vertente 

intersectorial. A vertente intersectorial integra os instrumentos e apoios específicos para a 



 

promoção da dimensão intersectorial da cultura e criatividade europeia. No que concerne à 

cooperação política transnacional, esta concretiza-se com (PE e Conselho, 2013a): 

 O intercâmbio transnacional de experiências e conhecimentos relacionados com 

novos modelos comerciais e de gestão, atividades de aprendizagem colegial e a ligação 

em rede entre as organizações culturais e criativas e os responsáveis políticos deste 

setor; 

 A recolha de dados de mercado, elaboração de estudos, análises do mercado de 

trabalho e das competências necessárias, a análise das políticas culturais nacionais e 

europeias, assim como o apoio a inquéritos estatísticos e a realização de avaliações; 

 O ensaio de estratégias comerciais intersectoriais para financiar, distribuir e 

rentabilizar as obras; 

 A realização de conferências, seminários e debates, nomeadamente no domínio das 

competências culturais e mediáticas, promovendo a utilização de redes digitais; 

 Os Centros de Informação Europa Criativa nos Estados-membros que, entre outros, 

têm como objetivo prestar informação sobre o Programa e promove-lo nos Estados-

membros e incentivar a cooperação transfronteiriça no âmbito dos setores culturais e 

criativos. 

O apoio à cooperação política transnacional permitirá aumentar a disponibilização de 

informação comparável que permitirá melhorar a definição de políticas. Permitirá também 

reforçar os contextos políticos nacionais para as ICC e contribuir para uma mudança 

sistémica. A partilha e o intercâmbio de experiências neste setor contribuirão para que o 

mesmo se adapte às mudanças inerentes à era digital, permitindo assim a criação de 

oportunidades de emprego e de crescimento (CE, 2011b). 

O maior desafio passará pela integração das ICC nas estratégias de crescimento dado o seu 

papel na consolidação do potencial criativo e inovador das regiões. Dos vários contributos 

inerentes a este tipo de indústrias, salienta-se a promoção do crescimento e do emprego 

qualificado, na medida em que as ICC contribuem e influenciam a atratividade das regiões 

em termos de recursos humanos e investimento. Note-se, porém, que este setor se defronta 

com importantes desafios decorrentes da transição para a era digital e da globalização, 

obrigando-o ao desenvolvimento de novas competências, à melhoria dos equipamentos, ao 

desenvolvimento de novos métodos de produção e distribuição e à adaptação dos seus 

modelos de negócio. Por outro lado, existe uma fragmentação significativa do setor cultural e 

criativo Europeu que se traduz em dificuldades na internacionalização. A isto acresce ainda a 

existência de condicionalismos ao acesso a financiamento para o seu funcionamento e para a 

sua adaptação ao novo ambiente. Tendo como finalidade o desenvolvimento do setor cultural 



 

e criativo e a exploração de todas as potencialidades deste setor, a Comissão Europeia apela à 

implementação de ações concretas no âmbito do desenvolvimento de competências, no 

acesso ao financiamento, na promoção de novos modelos empresariais, na captação de 

audiências, no acesso a mercados internacionais e na melhoria das ligações com outros 

setores (CE, 2012b). 

Os Estados membros e as regiões deverão assim fazer uso dos fundos estruturais para 

financiar as suas estratégias no setor cultural e criativo através das suas prioridades de 

investimento, tais como, promoção de centros de competências; promoção de clusters, 

desenvolvimento de novos produtos e serviços de TIC, promoção do empreendedorismo; 

desenvolvimento de novos modelos de negócio para as PME, em particular ao nível da 

internacionalização; entre outras (CE, 2012a). 

Pretende-se que a utilização dos fundos do Quadro Estratégico Comum sirva para potenciar o 

contributo da cultura permitindo o desenvolvimento local e regional, a regeneração urbana, o 

desenvolvimento rural e a promoção do emprego (CE, 2012c). Os investimentos nas áreas da 

investigação, inovação e competitividade das PME e na promoção do investimento nas 

indústrias culturais e criativas constituem exemplos de investimento no domínio cultural 

confinados aos objetivos temáticos correspondentes. O Quadro Estratégico Comum destaca 

nas prioridades ao nível da cooperação territorial a importância da cooperação ao nível da 

investigação e da inovação, bem como das tecnologias de informação e comunicação, no 

apoio a clusters de inovação, centros de competência e incubadoras de empresas, assim como 

na promoção de ligações inteligentes entre o setor empresarial e os centros de investigação e 

de ensino superior. 

Os investimento nos domínios relativos à cultura e às ICC poderão ser apoiados no âmbito da 

Estratégia Europa 2020 se os mesmos forem capazes de (CE, 2013):  

 Contribuir para a investigação, desenvolvimento tecnológico e inovação (objetivo 

temático 1); 

 Promover a inovação, a e-cultura, acesso e melhoria das tecnologias de informação e 

de comunicação (objetivo temático 2); 

 Promover o crescimento e a competitividade das PME (objetivo temático 3); 

 Preservar e proteger o ambiente e promover a eficiência na gestão dos recursos 

através da conservação, proteção, promoção e desenvolvimento do património natural 

e cultural (objetivo temático 6);  

 Promover o emprego através do desenvolvimento do potencial endógeno (objetivo 

temático 8) 



 

 Promover a inclusão social, combater a pobreza e qualquer tipo de discriminação 

(objetivo temático 9) 

 Investir a educação, na formação e nas competências (objetivo temático 10).  

O FEDER faz referência de forma mais evidente às intervenções específicas de caráter 

cultural no âmbito das prioridades de investimento ao considerar “a conservação, proteção, 

promoção e o desenvolvimento do património natural e cultural”. Contudo, e não de forma 

tão explícita, a referência à cultura, ao património cultural e às ICC é feita noutras partes do 

documento, assim com noutros regulamentos. 

 

Tabela 5.3 – Referências à cultura, ao património cultural e às indústrias culturais e criativas nos 
regulamentos dos fundos Europeus   

 

Regulamento do Fundo Europeu 

de Desenvolvimento Regional 

(FEDER) 

Considerações: 

“É necessário promover a inovação e o desenvolvimento das PME em 

domínios emergentes ligados aos desafios europeus e regionais, tais como 

as indústrias criativas e culturais e os serviços inovadores, que reflitam 

novas necessidades sociais”. 

“A fim de maximizar o seu contributo para o objetivo de apoiar o 

crescimento propício ao emprego, as atividades de apoio ao turismo 

sustentável, à cultura e ao património natural deverão fazer parte de uma 

estratégia territorial para zonas específicas, incluindo a conversão de 

regiões industriais em declínio.” 

“A fim de promover a inclusão social e combater a pobreza, particularmente 

entre as comunidades marginalizadas, é necessário melhorar o acesso aos 

serviços sociais, culturais e recreativos através da criação de infraestruturas 

de pequena escala”. 

Artigo 3 (âmbito de apoio): “Investimentos no desenvolvimento do 

potencial endógeno, através do investimento fixo em equipamentos e 

infraestruturas de pequena escala, incluindo infraestruturas culturais.  

Artigo 5(1), (2.b,c) (3), (6c), (8), (9): “O reforço das aplicações TIC na 

administração pública em linha, aprendizagem em linha, infoinclusão, 

cultura em linha e saúde em linha.”; “A conservação, proteção, promoção e 

o desenvolvimento do património natural e cultural”; “A concessão de apoio 

ao crescimento propício ao emprego através do desenvolvimento do 

potencial endógeno como parte integrante de uma estratégia territorial 

para zonas específicas, incluindo a conversão de regiões industriais em 

declínio e desenvolvimento de determinados recursos naturais e culturais e 

da sua acessibilidade.”. 

  



 

Regulamento do Fundo Social 

Europeu (FSE) 

Considerações: 

“O FSE deverá contribuir igualmente para as competências culturais e 

criativas. Os setores socioculturais, criativos e culturais são importantes na 

medida em que abordam, indiretamente, os objetivos do FSE; por 

conseguinte, o seu potencial deverá ser mais bem integrado nos projetos e 

na programação do FSE”. 

Regulamento do Fundo Europeu 

Agrícola de Desenvolvimento 

Rural (FEADER) 

Considerações: 

“Importa incentivar projetos que integrem ao mesmo tempo a agricultura, o 

turismo rural (através da promoção de um turismo responsável e 

sustentável nas zonas rurais), o património natural e cultural, assim como 

os investimentos em energias renováveis”. 

“O desenvolvimento de infraestruturas e serviços básicos locais nas zonas 

rurais, incluindo nos domínios do lazer e da cultura, a renovação de aldeias 

e as atividades destinadas à recuperação e valorização do património 

cultural e natural das aldeias e das paisagens rurais constituem elementos 

essenciais de qualquer esforço destinado a realizar o potencial de 

crescimento e a promover o desenvolvimento sustentável das zonas rurais”. 

Artigo 21 (1.d) e (1.f): “Os investimentos na criação, melhoria ou 

desenvolvimento dos serviços básicos locais para a população rural, 

incluindo nos domínios do lazer e da cultura, e as infraestruturas 

correspondentes”; “Os estudos e os investimentos associados à 

manutenção, recuperação e valorização do património cultural e natural 

das aldeias e das paisagens rurais, incluindo os aspetos socioeconómicos”. 

Fundo Europeu dos Assuntos 

Marítimos e das Pescas (FEAMP) 

“O FEAMP promoverá ainda o capital humano e a diversificação, 

permitindo que as comunidades locais adquiram as qualificações 

necessárias para o ingresso em novas atividades noutros setores marítimos 

emergentes. Esta abordagem basear-se-á também no património natural e 

cultural, convertendo-o em trunfos para o desenvolvimento local.”. 

Artigo 47: Novas formas de rendimento e valor acrescentado. 

Artigo 65: Promover o bem-estar social e o património cultural nas zonas 

de pesca, incluindo o património cultural marítimo. 

 
Fonte: Adaptado de CE (2013) 

  



 

O relatório “A cultura e o QREN,” da Presidência do Conselho de Ministros e Secretaria de 

Estado da Cultura (2011) analisa a utilização de fundos comunitários pelo sector cultural e 

criativo em Portugal, durante o período de programação 2007-2013. É efetuada uma análise 

exaustiva sobre os projetos aprovados no âmbito dos regulamentos específicos da cultura; os 

projetos promovidos pelos serviços da administração central sob a tutela da Cultura no 

âmbito de Programas Operacionais regionais e temáticos, e ainda os projetos promovidos 

pelas empresas do sector cultural e ao “Sistema de Incentivos”. De acordo com o relatório, 

mais de metade dos projetos aprovados no âmbito dos Regulamentos Específicos da Cultura 

correspondem à região Norte (destes, cerca de 50% para intervenções a nível do património e 

os outros 50% ao nível de equipamentos). O Alentejo foi a segunda região com mais projetos, 

seguida do Centro e das regiões mais desenvolvidas Lisboa e Algarve. Quanto aos incentivos 

comunitários recebidos, a ordenação mantém-se, com exceção do Alentejo e Centro que 

trocam de posição. Os projetos aprovados distribuem-se pelos 13 serviços e pelos 5 

regulamentos específicos apresentados (intervenções no âmbito da cultura relativas a 

património, requalificação e reabilitação de edifícios e equipamentos, capacitação 

institucional, modernização administrativa e ainda cooperação transfronteiriça entre 

Portugal e Espanha no âmbito do património). O apoio às empresas está previsto no 

Programa Operacional Temático Fatores de Competitividade e nos Programas Regionais. Os 

programas estão elegíveis aos três sistemas de incentivos (incentivos à Investigação e 

Desenvolvimento Tecnológico, incentivos à Inovação e incentivos à Qualificação e 

Internacionalização de PME) para empresas das ICC que compreendam as atividades 

nucleares (artes performativas, artes visuais e criação literária e património), indústrias 

culturais (música, cinema e vídeo, edição, rádio e TV) e as indústrias criativas (arquitetura, 

design, publicidade e serviços de software).  

O Agrupamento Europeu de Cooperação Territorial Galiza-Norte de Portugal desenvolveu, 

também em 2011 um estudo sobre a importância das ICC na Galiza e Norte de Portugal. Os 

autores consideram as ICC como um importante recurso económico e uma fonte de 

identidade e coesão social. Em matéria de cooperação territorial na Euroregião Galiza-Norte 

de Portugal são efetuadas as seguintes sugestões:  

 A promoção de espaços comuns de difusão de conteúdos culturais e criativos e a ajuda 

mútua na busca de financiamento para a criação de espaços artísticos, uma vez que 

existe carência de intercâmbio cultural. 

 O fomento da transferência de conhecimento, por exemplo através do intercâmbio de 

estudantes, como forma de promover a cultura transfronteiriça. 



 

 O apoio do setor pelo Agrupamento Europeu de Cooperação Territorial através da 

inclusão nas estratégias e políticas de visibilidade social de instrumentos de 

observação, consultoria no processo de decisão e de difusão de 

indicadores/documentos/publicações no âmbito das ICC. 

 A atribuição de maior importância às políticas culturais e a constituição de um novo 

mapa de financiamento Europeu. 

No relatório sobre o papel da cultura nos fundos estruturais, Pinto (2012) salienta os três 

programas temáticos implementados em Portugal: Programa COMPETE (Programa 

Operacional Temático Fatores de Competitividade, cofinanciado pelo FEDER – cerca de 

56,4% do financiamento total), Programa POPH (Programa Operacional Temático Potencial 

Humano, comparticipado pelo FSE – cerca de 69,3% do financiamento total) e Programa 

POVT (Programa Operacional Temático Valorização do Território, apoiado pelos fundos 

comunitários Fundo de Coesão – cerca de 47,0% do financiamento total – e FEDER – 24,2% 

do financiamento total). Para Portugal Continental destacam-se ainda os cinco programas 

regionais: Norte (Programa ON2), Centro (Programa maisCENTRO), Lisboa (Programa 

PORLisboa), Alentejo (Programa INALENTEJO) e Algarve (Programa PROT Algarve) 

também cofinanciados pelo FEDER. 

Tendo por base a análise da importância da cultura no Quadro de Referência Estratégico 

Nacional para o período 2007-2013, Pinto (2012) efetua uma análise SWOT para os sectores 

cultural e criativo tendo em vista o desenvolvimento local e regional. Finalmente, o estudo 

salienta a importância de garantir o acesso das ICC aos Fundos Estruturais no horizonte 2014 

– 2020, sendo que para tal se deve considerar, não só o investimento cultural, mas também 

uma maior integração ao nível das estratégias de desenvolvimento económico e social. As 

regiões deverão definir os seus programas considerando as especificidades locais mas não 

descurando a implementação de projetos multi-regionais e de cooperação cultural a nível 

regional. O autor refere ainda a importância do termo inovação no âmbito das estratégias de 

investimento orientadas para a arte, a cultura e as indústrias criativas. Assim, revela-se de 

particular importância que o termo inovação social e cultural seja incorporado no conceito 

inovação no que se refere à definição de políticas no domínio da cultura e das indústrias 

criativas.   

De acordo com Ladeiras e Lage (2013), em Portugal, a política cultural tem promovido a 

criação de infraestruturas, mas não desenvolveu um quadro de referência para o 

desenvolvimento do emprego cultural ou para a criação de empresas culturais. O estudo 

salienta que apesar de as cidades concorrerem entre si em termos de notoriedade e na 

conquista de população e massa crítica, a definição da política cultural não é feita em função 

dos benefícios que possam resultar nem tem em conta a necessidade de se criarem condições 



 

para o desenvolvimento do setor cultural. Os autores referem ainda a inexistência de políticas 

culturais que incorporem medidas que reforcem a importância da cultura no planeamento do 

território e o seu contributo para a coesão social.  

Em Portugal foram estabelecidas como prioridades, para o novo ciclo de programação 2014-

2020, a promoção da competitividade e a internacionalização da economia portuguesa. A 

resolução nº 33/2013 do Conselho de Ministros estabeleceu que a atribuição dos fundos 

comunitários deverá dar primazia ao incentivo ao investimento empresarial em inovação, 

criatividade, internacionalização e formação; e ao reforço das capacidades de investigação e 

inovação; ao desenvolvimento das ligações e sinergias entre empresas, centros de I&D e o 

ensino superior, entre outros.  

A adoção de estratégias regionalmente diferenciadas de especialização inteligente é 

considerada importante no Acordo de Parceira 2014-2020. A abordagem diferenciada deverá 

ter em consideração as diferenças regionais ao nível da dotação de capital humano, dos 

recursos e competências de I&D e do tecido produtivo. No entanto, as estratégias deverão 

também ter em consideração a necessidade de articulação a nível nacional, de modo a 

garantir a eficiência na implementação das mesmas. A estratégia de investigação e inovação 

para uma especialização inteligente em Portugal estabelece um conjunto de prioridades 

temáticas, incluindo de forma expressa o tema Indústrias Culturais e Criativas. O Acordo de 

Parceria 2014-2020 reconhece que a aposta em áreas como a economia criativa é importante 

para potenciar o crescimento e a criação de emprego.  
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Nesta Parte são apresentados os resultados do levantamento exaustivo e da análise da 

informação disponível sobre projetos de cooperação territorial financiados com fundos 

europeus, com destaque para os que têm componente cultural e para a participação 

portuguesa nos mesmos. A abrangência dos dados estatísticos recolhidos, que cobrem todos 

os programas de CTE durante os dois últimos períodos de programação (2000-2006 e 2007-

2013), e o elevado número de projetos de índole cultural identificados (1.869), fazem desta 

análise a mais exaustiva de que temos conhecimento sobre projetos de CTE da área da 

cultura, senão mesmo de projetos de CTE em geral (abrange um total de 8.662 projetos). 

 

Na Tabela 6.1 são reportados os dados relativos ao número de projetos de cooperação 

territorial financiados com fundos europeus, o número de parceiros (entidades) envolvidos 

nos mesmos e o respetivo financiamento europeu aprovado (ao abrigo do FEDER). Tal 

informação é apresentada para os períodos de programação de 2000-2006 e 2007-2013 e 

para os três tipos de cooperação territorial: transfronteiriça, transnacional e inter-regional. 

 

Tabela 6.1 – Projetos de Cooperação Territorial Europeia 

 

 2000-2006 2007-2013 

Tipo de 
cooperação 

Nº de 
Projetos 

Nº de 
Parceiros 

Financiamento 
Europeu (em €) 

Nº de 
Projetos 

Nº de 
Parceiros 

Financiamento 
Europeu (em €) 

Transfronteiriça 1.752 4.533 321.567.709,00 4.359 18.415 4.555.053.685,15 

Transnacional 937 10.220 1.183.706.932,55 931 9.525 1.546.447.453,63 

Inter-regional 356 3.441 296.116.052,63 327 3.176 370.014.035,02 

Total  3.045 18.194 1.801.390.694,18 5.617 31.116 6.471.515.173,80 

Fontes: Portais na internet do KEEP e dos programas POCTEP, ENPI CBC MED, Espaço Atlântico, MAC, MED, SUDOE, 

ESPON, Interreg IVC e URBACT II. 



 

Tal como se pode constatar na Tabela 6.1 e na Figura 6.1,15 relativamente ao número de 

projetos há uma clara preponderância dos de cooperação transfronteiriça, que representam 

57% do total em 2000-2006 e 78% em 2007-2013. No entanto, relativamente ao número de 

parceiros e ao financiamento, a cooperação transnacional tem maior peso no período 2000-

2006, enquanto a cooperação transfronteiriça domina claramente no período 2007-2013. 

Merece também realce o aumento considerável no número total de projetos e de parceiros e, 

sobretudo, no financiamento de um período para outro. Com efeito, o financiamento total 

aprovado mais que triplica, passando de 1.801 M€ (milhões de euros) para 6.471 M€. 

 

Figura 6.1 – Projetos de Cooperação Territorial Europeia 
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Notas: CTF – Cooperação Transfronteiriça; CTN – Cooperação Transnacional; CIR – Cooperação 

Inter-regional. 

Fontes: Cálculos próprios com base na Tabela 6.1 

 

O número e a percentagem de projetos liderados e de parceiros por país são reportados na 

Tabela 6.2.16 De forma a não tornar a tabela demasiado extensa, optou-se por só incluir, para 

além de Portugal, os quatro países com maior número de projetos e parceiros (Alemanha, 

Espanha, França e Itália) e quatro países com dimensão populacional próxima da de Portugal 

(Áustria, Bélgica, Grécia e Hungria). Constata-se que os maiores países lideram um maior 

                                    
15 A informação detalhada ao nível de cada um dos programas de cooperação territorial é reportada nos anexos, na Tabela 11.1 

(período 2000-2006) e na Tabela 11.2 (2007-2013). 
16 Os dados para todos os países são reportados nos anexos, na Tabela 11.3 (período 2000-2006) e na Tabela 11.4 (2007-2013) 
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número de projetos, com destaque para a Alemanha em 2000-2006 (460 projetos) e para a 

Itália em 2007-2013 (557 projetos). 

 

Tabela 6.2 - Projetos e parceiros por país 

 

 2000-2006 2007-2013 

  Nº de Projetos 
liderados e % 

do total 

Número de 
Parceiros do 

País e % do total 

Nº de Projetos 
liderados e % do 

total 

Número de 
Parceiros do 

País e % do total 

Alemanha 460 15,1% 1.978 10,9% 513 9,1% 2.467 7,9% 

Áustria 98 3,2% 512 2,8% 309 5,5% 1.219 3,9% 

Bélgica 104 3,4% 589 3,2% 138 2,5% 1.088 3,5% 

Espanha 150 4,9% 1.079 5,9% 522 9,3% 2.094 6,7% 

França 326 10,7% 1.315 7,2% 381,5 6,8% 2.435 7,8% 

Grécia 98 3,2% 780 4,3% 210 3,7% 1.078 3,5% 

Hungria 131 4,3% 476 2,6% 252 4,5% 946 3,0% 

Itália 294 9,7% 1.882 10,3% 557 9,9% 3.185 10,2% 

Portugal 29 1,0% 435 2,4% 83 1,5% 1.069 3,4% 

Restantes países 1.355 44,5% 9.148 50,4% 2.652 47,2% 15.535 50,1% 

Total 3.045 100% 18.194 100% 5.617 100% 31.116 100% 

Fontes: Portais na internet do KEEP e dos programas POCTEP, ENPI CBC MED, Espaço Atlântico, MAC, MED, 

SUDOE, ESPON, Interreg IVC e URBACT II. 

 

Verifica-se também que Portugal lidera menos projetos do que qualquer dos quatro países de 

semelhante dimensão, apesar de estar aproximadamente ao mesmo nível quanto ao número 

de parceiros, sobretudo no período 2007-2013. Ou seja, apesar de Portugal participar nos 

programas de cooperação territorial com um número semelhante de entidades, estas 

assumem com menor frequência uma posição de liderança do que as de outros países de 

semelhante dimensão. Por exemplo, no período 2007-2013, Portugal tem só menos 13 

parceiros que a Grécia (1.065 contra 1.078), mas lidera menos de metade dos projetos (83 

contra 210). Tal diferença pode ser também observada na Figura 6.2 que ilustra as 

percentagens de projetos liderados e de parceiros para Portugal e cada um dos quatro países 

com dimensão populacional semelhante incluídos na Tabela 6.2. 

  



 

Figura 6.2 – Projetos liderados e parceiros por país 

 

Fonte: Cálculos próprios com base na Tabela 6.2 

 

 

A informação relativa aos projetos de cooperação territorial com componente cultural é 

reportada na Tabela 6.3 e ilustrada na Figura 6.3. Com base na definição restrita de projetos 

da área da cultura foram identificados 438 projetos e 2.232 parceiros para o período de 

programação 2000-2006 e 803 projetos e 3.701 parceiros para 2007-2013.17 Os números 

aumentam em cerca de 50% quando se tem em conta a definição abrangente de projetos de 

índole cultural, passando a haver um total de 656 projetos e 3.498 parceiros em 2000-2006 e 

1.216 projetos e 5.866 parceiros em 2007-2013.  

Tal como acontece para a totalidade dos projetos de CTE (ver Tabela 6.1 e Figura 6.1), a 

cooperação transfronteiriça é preponderante a todos os níveis no período 2007-2013 e no 

número de projetos no período 2000-2006, enquanto a cooperação transnacional tem maior 

peso ao nível dos parceiros e do financiamento no período 2000-2006. Também se verifica 

um forte aumento no financiamento total aprovado, que mais que triplica de um período de 

programação para o outro, atingindo um montante de cerca de 992 M€ em 2007-2013 

quando é usada a definição abrangente de projetos com componente cultural. Assim, o 

montante financiado a projetos da área da cultura corresponde a 17,1% do financiamento 

total de 6.471 M€ para projetos de cooperação territorial. 

                                    
17 O número de projetos da área da cultura, o número de parceiros envolvidos e o respetivo financiamento para cada programa 

de cooperação territorial são reportados na Tabela 11.5 (período 2000-2006) e na Tabela 11.6  (2007-2013). 
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Tabela 6.3  – Projetos de CTE da área da Cultura 

 

 2000-2006 2007-2013 

 
Nº de 

Projetos 
Nº de 

Parceiros 

Financiamento 
Europeu (em 

€) 

Nº de 
Projetos 

Nº de 
Parceiros 

Financiamento 
Europeu (em 

€) 

Definição restrita       

C. Transfronteiriça 291 732 50.290.114,29 735 2.984 490.691.114,57 

C. Transnacional 112 1.190 119.116.213,49 48 466 68.799.780,26 

C. Inter-regional 35 310 29.549.036,00 20 251 29.564.037,88 

Total  438 2.232 199.285.363,78 803 3.701 589.054.932,71 

Definição abrangente       

C. Transfronteiriça 409 1.001 70.805.537,37 1.071 4.385 779.897.683,76 

C. Transnacional 188 2.002 189.357.889,62 94 885 144.305.593,73 

C. Inter-regional 59 495 51.261.306,56 51 596 67.736.804,82 

Total  656 3.498 311.424.733,55 1.216 5.866 991.940.082,31 

 

Fontes:  

Portais na internet do KEEP e dos programas POCTEP, ENPI CBC MED, Espaço Atlântico, MAC, MED, SUDOE, ESPON, 

Interreg IVC e URBACT II. Base de dados de INTERACT (2013). 

  



 

 

Figura 6.3 – Projetos de CTE da Área da Cultura 
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Notas:  Os dados dizem respeito à definição abrangente de projetos da área da cultura.  

CTF – Cooperação Transfronteiriça; CTN – Cooperação Transnacional;  

CIR – Cooperação Inter-regional. 

Fontes: Cálculos próprios com base na Tabela 6.3. 

 

 

A informação relativa aos projetos, parceiros e financiamento aprovado por domínio cultural, 

é apresentada na Tabela 6.4e na Figura 6.4. Ambas dizem respeito aos projetos do período de 

programação 2007-2013, utilizando a definição abrangente para identificar os projetos 

culturais.18 Dos doze domínios culturais considerados destaca-se claramente o Património, 

que envolve 397 projetos, 2.084 parceiros e 341 M€ de financiamento. Em qualquer destas 

três dimensões, o domínio do Património representa cerca de um terço do total. Seguem-se o 

Turismo Cultural, com 281 projetos (23,1% do total), 1.396 parceiros (23,8%) e 287 M€ de 

financiamento (29%). O domínio Interdisciplinar, que inclui os projetos que abarcam mais 

que um dos outros 11 domínios ou que não são facilmente classificáveis naqueles, tem 

também um peso assinalável (entre 17% e 18% do total). Entre os domínios culturais com 

menor expressão encontram-se os das Bibliotecas, Publicidade e Arquivos, com 4, 8 e 11 

projetos, respetivamente.  

                                    
18 De forma não ocupar demasiado espaço, optou-se por apresentar no texto só os dados referentes à definição abrangente de 

projetos culturais e ao período de programação 2007-2013. A informação completa, que inclui também os dados para a definição 

restrita, pode ser consultada na Tabela 11.9 (2000-2006) e na Tabela 11.10(2007-2013) dos Anexos. 
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Tabela 6.4- Projetos, parceiros e financiamento por domínio cultural (2007 – 2013) 

 

Domínio Cultural 
Nº de 

Projetos 
% do 
Total 

Nº de 
Parceiros 

% do 
Total 

Financiamento 
(em €)  

% do 
Total 

1 - Património 397 32,6% 2.084 35,5% 341.471.677,38 34,4% 

2 - Arquivos 11 0,9% 40 0,7% 6.402.865,72 0,6% 

3 - Bibliotecas 4 0,3% 14 0,2% 2.159.191,00 0,2% 

4 - Livro e Imprensa 21 1,7% 89 1,5% 9.892.139,75 1,0% 

5 - Artes visuais 54 4,4% 213 3,6% 23.507.686,34 2,4% 

6 - Artes do espetáculo 103 8,5% 335 5,7% 66.471.991,77 6,7% 

7 - Audiovisual e Multimédia 58 4,8% 205 3,5% 26.087.595,22 2,6% 

8 - Arquitetura 19 1,6% 162 2,8% 31.340.615,00 3,2% 

9 - Publicidade 8 0,7% 28 0,5% 2.478.693,75 0,2% 

10 - Artesanato 47 3,9% 214 3,6% 23.654.632,39 2,4% 

11 - Turismo Cultural 281 23,1% 1.396 23,8% 287.266.751,11 29,0% 

12 - Interdisciplinar 213 17,5% 1.086 18,5% 171.206.242,85 17,3% 

Total 1.216 100% 5.866 100% 991.940.082,31 100% 

 

Nota:  

Os dados dizem respeito à definição abrangente de projetos da área da cultura. Para consulta dos dados completos, ver Tabela 

11.9 (2000-2006) e na Tabela 11.10 (2007-2013). 

 

Fontes:  

Portais na internet do KEEP e dos programas POCTEP, ENPI CBC MED, Espaço Atlântico, MAC, MED, SUDOE, ESPON, 

Interreg IVC e URBACT II. Base de dados de INTERACT (2013). 

  



 

Figura 6.4 - Projetos, parceiros e financiamento por domínio cultural 

 
Nota: Os dados dizem respeito à definição abrangente de projetos da área da cultura.  

Fonte: Cálculos próprios com base na Tabela 6.4. 

 

Na Tabela 6.5 são reportados o número e a percentagem de projetos liderados e de parceiros 

na área da cultura por país, utilizando a definição abrangente de projetos com componente 

cultural.19 As percentagens são também ilustradas na Figura 6.5 Tal como acontece para a 

generalidade dos projetos de cooperação territorial (ver Tabela 6.2), os quatro maiores países 

são os que lideram mais projetos e têm mais parceiros. Mantem-se também a baixa 

percentagem de projetos liderados por entidades portuguesas (1,5% em 2000-2006 e 1,1% 

em 2007-2013), consideravelmente inferior à dos quatro países de semelhante dimensão 

incluídos na Tabela 6.5Com efeito, só 13 projetos da área da cultura foram liderados por 

entidades portuguesas em cada um dos períodos. Já a Grécia e a Hungria, por exemplo, 

lideram 59 e 58 projetos em 2007-2013, respetivamente.  

  

                                    
19 Os dados para todos os países, usando tanto a definição restrita como a abrangente de projetos da área da cultura, são 

reportados nos Anexos, na Tabela 11.7 (2000-2006) e Tabela 11.8 (2007-2013). 
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Tabela 6.5 - Projetos da área da Cultura e parceiros por país 

 

 2000-2006 2007-2013 

  
Nº de Projetos 
liderados e % 

do total 

Número de 
Parceiros do 
País e % do 

total 

Nº de Projetos 
liderados e % 

do total 

Número de 
Parceiros do 
País e % do 

total 

Alemanha 84 12,8% 334 9,5% 90 7,4% 390 6,6% 

Áustria 12 1,8% 63 1,8% 50 4,1% 221 3,8% 

Bélgica 18 2,7% 90 2,6% 17 1,4% 168 2,9% 

Espanha 31 4,7% 263 7,5% 83 6,8% 287 5,0% 

França 84 12,8% 286 8,2% 89,5 7,4% 480 8,2% 

Grécia 23 3,5% 167 4,8% 59 4,9% 230 3,9% 

Hungria 16 2,4% 58 1,7% 58 4,8% 199 3,4% 

Itália 83 12,7% 472 13,5% 129,5 10,7% 715 12,2% 

Portugal 10 1,5% 115 3,3% 13 1,1% 190 3,2% 

Restantes países 295 45,1% 1.650 47,1% 627 51,4% 2.977 50,8% 

Total 656 100% 3.498 100% 1.216 100% 5.866 100% 

 

Nota:  

Os dados dizem respeito à definição abrangente de projetos da área da cultura. Para consulta dos dados completos, ver Tabela 

11.7 (2000-2006) e na Tabela 11.8 (2007-2013). 

 

Fontes:  

Portais na internet do KEEP e dos programas POCTEP, ENPI CBC MED, Espaço Atlântico, MAC, MED, SUDOE, ESPON, 

Interreg IVC e URBACT II. Base de dados de INTERACT (2013). 

 

 

Com exceção da Bélgica, Portugal apresenta um menor número de parceiros de projetos da 

área da cultura no período 2007-2013 do que os quatro países de dimensão similar. Mas, 

novamente, Portugal apresenta o pior rácio de projetos liderados por parceiro, que é de 1/14. 

O segundo pior rácio é o da Bélgica, de 1/10, enquanto o da Grécia é 1/4 e o da Hungria é 

quase 1/3. Ou seja, também na área da cultura se denota claramente a menor frequência com 

que entidades portuguesas lideram projetos. 

  



 

Figura 6.5 – Projetos da área da Cultura e parceiros por país 

 

Nota: Os dados dizem respeito à definição abrangente de projetos da área da cultura.  

Fonte: Cálculos próprios com base na Tabela 6.5 

 

Para cada um dos nove programas de Cooperação Territorial Europeia em que Portugal 

participa, são reportados na Tabela 6.6 o número de projetos e de parceiros, o financiamento 

FEDER aprovado e a percentagem que o mesmo representa no financiamento total aprovado 

do programa.20 Um total de 1.064 entidades portuguesas21 são parceiras de 543 projetos de 

CTE, sendo beneficiárias de um FEDER aprovado total de 112,4 M€, que corresponde a 9,8% 

do financiamento total dos nove programas em que Portugal participa. Cerca de um terço dos 

projetos e de metade dos parceiros e do financiamento são provenientes do PO de 

Cooperação Transfronteiriça Espanha-Portugal (POCTEP). 

Relativamente aos projetos de índole cultural, 190 entidades portuguesas são parceiras de 84 

projetos, beneficiando de um financiamento de cerca de 22 M€, que corresponde a 19,6% do 

financiamento para projetos com componente cultural nos nove programas de CTE em que 

Portugal participa. O programa POCTEP é novamente o que se destaca, contribuindo com 

mais de metade dos projetos e com cerca de dois terços dos parceiros e do financiamento. 

Segue-se o programa Interreg IVC, com 18 parceiros e 2,3 M€ de financiamento. Já para os 

                                    
20 Para informação mais detalhada, ver a Tabela 11.12, para todos os projetos, e a Tabela 11.14 e a Tabela 11.16 para projetos com 

componente cultural. 
21 Há uma entidade portuguesa que participa no projeto “EU.WATER” do programa South East Europe, pelo que o número total 

de parceiros portugueses em projetos CTE no período 2007-2013 é de 1.065, tal como consta na Tabela 6.2.  
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programas ENPI MED CBC e ESPON não há qualquer projeto da área da cultura com 

parceiros portugueses. 

 

Tabela 6.6 - Projetos, parceiros e financiamento para Portugal (2007 - 2013) 

 

 Todos os Projetos com Parceiros 
Portugueses 

Projetos da Área da Cultura com Parceiros 
Portugueses 

Programa 
Nº de 

Projetos 
Nº de 

Parceiros 

FEDER 
Aprovado 

(em €) 

% do 
FEDER 

Total 

Nºde 
Projetos 

Nº de 
Parceiros 

FEDER 
Aprovado 

(em €) 

% do 
FEDER 
Cultura 

Cooperação Transfronteiriça     

POCTEP 187 520 56.899.981,78 26,4% 48 139 15.884.102,97 27,9% 

ENPI MED 3 4 646.513,34 0,5% 0 0 0 0% 

Cooperação Transnacional     

Atlântico 61 117 18.054.078,71 19,0% 6 13 1.586.969,05 8,8% 

MAC 67 136 9.979.176,01 19,4% 2 6 367.752,15 3,7% 

MED 44 56 6.666.565,66 3,5% 5 5 1.055.589,13 15,8% 

SUDOE 99 132 12.109.531,38 12,4% 5 7  633.925,00 5,2% 

Cooperação Interregional     

ESPON 5 5 213.893,11 0,6% 0 0 0 0% 

Interreg IVC 50 62 7.351.690,47 2,3% 14 18 2.306.027,63 31,4% 

URBACT II 27 32 1.319.404,07 8,2% 4 5 308.468,67 23,4% 

Total 543 1.064 113.240.834,53 9,8% 84 190 22.142.834,59 19,6% 

 

Nota:  

Os dados sobre projetos culturais dizem respeito à definição abrangente. Para informação mais detalhada ver Tabela 11.11 e 

Tabela 11.12 para todos os projetos, e Tabela 11.14 e Tabela 11.16 para projetos com componente cultural. 

 

Fontes:  

Portais na internet do KEEP e dos programas POCTEP, ENPI CBC MED, Espaço Atlântico, MAC, MED, SUDOE, ESPON, 

Interreg IVC e URBACT II. Base de dados de INTERACT (2013). 

 

A distribuição de projetos, parceiros e financiamento aprovado por domínio cultural é 

apresentada na Tabela 6.7 e na Figura 6.6. Relativamente ao número de projetos em que 

participam entidades portuguesas, destaca-se o domínio Interdisciplinar com 27, seguido do 

Turismo Cultural com 23 e do Património com 22 projetos. No total, estes três domínios 

culturais abarcam 85,7% dos projetos. Já relativamente aos parceiros e ao financiamento, o 

Turismo Cultural assume clara posição de liderança, com pesos de 48,9% e 49,7%, 



 

respetivamente. Novamente, constam também do top-3 o Património e o domínio 

Interdisciplinar, com pesos a rondar os 20%. Os restantes domínios culturais têm pesos 

relativamente pequenos e salienta-se o facto de não se ter encontrado quaisquer projetos com 

parceiros portugueses nos domínios dos Arquivos, Bibliotecas, Arquitetura e Publicidade. 

 

Tabela 6.7 - Projetos, parceiros e financiamento por domínio cultural - Portugal (2007 – 2013) 
 

Domínio Cultural 
Nº de 

Projetos 
% do 
Total 

Nº de 
Parceiros 

% do 
Total 

Financiamento 
(em €)  

% do 
Total 

1 - Património 22 26,2% 42 22,1% 4.041.848,57 18,3% 

4 - Livro e Imprensa 2 2,4% 4 2,1% 227.500,00 1,0% 

5 - Artes visuais 3 3,6% 6 3,2% 1.146.326,87 5,2% 

6 - Artes do espetáculo 2 2,4% 2 1,1% 221.750,00 1,0% 

7 - Audiovisual e Multimédia 1 1,2% 2 1,1% 157.885,64 0,7% 

10 - Artesanato 4 4,8% 6 3,2% 798.739,33 3,6% 

11 - Turismo Cultural 23 27,4% 86 48,9% 11.004.666,44 49,7% 

12 - Interdisciplinar 27 32,1% 35 18,4% 4.544.117,74 20,5% 

Total 84 100% 190 100% 22.142.834,59 100% 

 

Nota:  

Os dados dizem respeito à definição abrangente de projetos da área da cultura. Para consulta dos dados completos, ver Tabela 

11.17 (2007-2013). 

 

Fontes:  

Portais na internet do KEEP e dos programas POCTEP, ENPI CBC MED, Espaço Atlântico, MAC, MED, SUDOE, ESPON, 

Interreg IVC e URBACT II. Base de dados de INTERACT (2013). 

  



 

 

Figura6.6 - Projetos, parceiros e financiamento por domínio cultural 

 
Nota: Os dados dizem respeito à definição abrangente de projetos da área da cultura.  

Fonte: Cálculos próprios com base na Tabela 6.7 

 

Das 190 entidades portuguesas parceiras de projetos com conteúdo cultural, mais de metade 

(102 ou 54%) são autarquias locais (ver Tabela 6.8 e Figura 6.7). Seguem-se as entidades 

pertencentes à administração central e regional (45 ou 24%) e as do terceiro setor (34 ou 

18%). Já as empresas têm uma participação relativamente pequena em projetos de índole 

cultural, pois apenas 9 empresas surgem como parceiros neste tipo de projetos. Das 190 

entidades portuguesas, só 13 aparecem na posição de líder (chefe de fila), sendo 6 do terceiro 

setor, 4 autarquias locais, 2 da administração central e regional e uma empresa. A este 

respeito é interessante verificar que as entidades do terceiro setor são só 18% do total, mas 

representam 46% dos líderes, enquanto as autarquias locais e a administração central e 

regional estão claramente sub-representados ao nível dos chefes de fila (líderes). Finalmente, 

relativamente ao financiamento, a distribuição é quase igual às dos parceiros, destacando-se 

as autarquias totais com 56% do financiamento, num montante de cerca de 12 milhões de 

euros. 
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Tabela 6.8 - Líderes, parceiros e financiamento por tipo de agente - Portugal (2007 – 2013) 
 

Tipo de Agente 
Nº de 

Líderes 
% do 
Total 

Nº de 
Parceiros 

% do 
Total 

Financiamento 
(em €) 

% do 
Total 

1 - Administração central e regional 2 15% 45 24% 4.958.163,36 22% 

2 - Autarquias locais 4 31% 102 54% 12.414.649,93 56% 

3 - Empresas 1 8% 9 5% 908.738,43 € 4% 

4 - Terceiro setor 6 46% 34 18% 3.861.282,87 17% 

Total 13 100% 190 100% 22.142.834,59 100% 

 

Nota:  

Os dados dizem respeito à definição abrangente de projetos da área da cultura. Para consulta dos dados completos, ver Os dados 

dizem respeito à definição abrangente de projetos da área da cultura. Para consulta dos dados completos, ver Tabela 11.18 

(2007-2013). 

 

Fontes:  

Portais na internet do KEEP e dos programas POCTEP, ENPI CBC MED, Espaço Atlântico, MAC, MED, SUDOE, ESPON, 

Interreg IVC e URBACT II. Base de dados de INTERACT (2013). 

 

 

Figura 6.7 – Líderes, parceiros e financiamento por tipo de agente 

 
Nota: Os dados dizem respeito à definição abrangente de projetos da área da cultura.  

Fonte: Cálculos próprios com base na Tabela 6.8. 

 

Na Tabela 6.9 apresenta-se uma tabulação cruzada dos domínios culturais e dos tipos de 

agentes. Assim, é possível identificar o número de agentes (entidades parceiras) de cada tipo 

que participou em projetos de cada domínio cultural. A combinação mais comum 

corresponde à participação de 62 autarquias locais (quase um terço das 190 entidades 
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portuguesas) em projetos de turismo cultural. Seguem-se, com bem menor expressão, a 

participação de 18 entidades da administração central e regional e de 17 autarquias locais em 

projetos do domínio do Património. 

 

Tabela 6.9 - Entidades portuguesas, por domínio cultural e tipo de agente (2007 – 2013) 

 

Domínio Cultural 
Administraçã

o central e 
regional 

Autarquias 
locais 

Empresas 
Terceiro 

setor 
Total 

1 - Património 18 17 

 

7 42 

4 - Livro e Imprensa 2 2 

  

4 

5 - Artes visuais 

 

1 

 

5 6 

6 - Artes do espetáculo 

 

2 

  

2 

7 - Audiovisual e Multimédia 

   

2 2 

10 - Artesanato 

 

3 1 2 6 

11 - Turismo Cultural 10 66 6 11 93 

12 - Interdisciplinar 15 11 2 7 35 

Total 45 102 9 34 190 

 
Nota:  
Os dados dizem respeito à definição abrangente de projetos da área da cultura. Para consulta dos dados completos, ver Tabela 
11.19 (2007-2013). 
 
Fontes:  
Portais na internet do KEEP e dos programas POCTEP, ENPI CBC MED, Espaço Atlântico, MAC, MED, SUDOE, ESPON, 
Interreg IVC e URBACT II. Base de dados de INTERACT (2013). 
 

 

A repartição por país do financiamento aprovado para projetos com conteúdo cultural em 

cada um dos nove programas de Cooperação Territorial Europeia em que Portugal participa é 

ilustrada na Figura 6.8. Relativamente ao PO de Cooperação Transfronteiriça Espanha-

Portugal (POCTEP) e ao PO de Cooperação Transnacional Madeira-Açores-Canárias (MAC), 

nota-se claramente a maior capacidade de captação de financiamento por parte dos parceiros 

espanhois, que arrecadam 74% do financiamento POCTEP e 86% do MAC para a área da 

cultura, enquanto os parceiros portugueses ficam com os restantes 26% (POCTEP) e 14% 

(MAC). A Espanha é também o país que arrecada maior percentagem de financiamento nos 

programas Espaço Atlântico (31%) e SUDOE (60%), e fica em segundo lugar nos programas 

MED, Interreg IVC e ESPON. 

  



 

Figura 6.8 – Financiamento para projetos da área da Cultura por programa e país 

 
Nota: Os dados dizem respeito à definição abrangente de projetos da área da cultura.  
Fonte: Cálculos próprios com base na Tabela 11.20. 

 

 

A capacidade das entidades portuguesas para captar financiamento destaca-se mais nos 

programas Espaço Atlântico e URBACT II. No Espaço Atlântico capta 26% do financiamento 

total, uma percentagem igual à da França e não muito inferior à da Espanha (31%) e 

recebendo mais financiamento que os restantes (Reino Unido e Irlanda). Relativamente ao 

programa URBACT II, Portugal é o segundo país a captar mais financiamento (10%), só atrás 

da Itália (11%) e à frente dos restantes 21 países que receberam financiamento ao abrigo deste 

programa em projetos da área da cultura.22 

  

                                    
22 A informação detalhada sobre o financiamento recebido por cada país nestes nove programas de Cooperação Territorial 

Europeia é reportada na Tabela 11.20 nos Anexos. 
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Com a finalidade de compreender as motivações e comportamentos das entidades 

portuguesas participantes em projetos de cooperação territorial da área da cultura, assim 

como a avaliação da sua participação nos mesmos, foram entrevistados os responsáveis de 

seis projetos de cooperação territorial, pertencentes a cinco dos programas vigentes durante 

o anterior período de programação. Os projetos selecionados e as pessoas entrevistadas estão 

identificados nos Anexos. A descrição dos projetos consta igualmente dos Anexos. Em quatro 

dos projetos selecionados, as entidades portuguesas foram chefes de fila, ou seja, lideraram 

os projetos em questão. A auscultação destas entidades visou conhecer em primeira mão os 

fatores que contribuíram para o sucesso da sua candidatura, assim como as dificuldades e 

limitações próprias do funcionamento deste tipo de projetos. As entrevistas, de caráter 

semiestruturado, basearam-se num guião que consta nos Anexos. As entidades selecionadas 

apresentam na sua generalidade uma ampla experiência na gestão de projetos de CTE e de 

outro tipo de projetos europeus em diversos domínios.  

Para validar a informação obtida e conhecer o funcionamento dos programas foram 

igualmente entrevistados responsáveis de Autoridades de Gestão dos Programas (Espaço 

Atlântico), Coordenadores Nacionais de Programas de CTE (IFDR/ADC) e Responsáveis 

Regionais pela Gestão de Programas de CTE (CCDR-N). As pessoas entrevistadas e o seu 

cargo/responsabilidade estão identificados nos Anexos. As entrevistas basearam-se num 

segundo guião que consta também nos Anexos, que apresenta ligeiras alterações face ao 

utilizado nas entrevistas aos responsáveis de projetos. 

As reuniões com os entrevistados tiveram lugar ao longo do mês de março de 2014, nas 

instalações das entidades visadas, e foram realizadas por um dos membros da equipa.23 Os 

esclarecimentos e observações dos participantes nas entrevistas estão organizados em 

secções, que agrupam os grandes tópicos das respostas obtidas. Nas várias seções são 

plasmadas as opiniões maioritárias, a partir dos pontos de vista das entidades benificiárias. 

Apenas são incluídas opiniões que tenham sido validadas por responsáveis de coordenação e 

gestão de programas também de forma maioritária. No texto evita-se a menção a projetos, 

entidades e pessoas, sempre que possível. Porém, em determinadas circunstâncias torna-se 

                                    
23 A entrevista ao coordenador nacional do POCTEP, o Eng. João Bule, foi realizada telefonicamente, seguindo o mesmo 

questionário, devido a dificuldades de agendamento de entrevista presencial. 



 

inevitável, sendo absolutamente necessário para exemplificar determinadas situações ou 

práticas. 

 

As principais motivações apontadas pelas entidades portuguesas para participar em projetos 

de CTE de índole cultural são a partilha de experiências e soluções e o desenvolvimento de 

ideias para cobrir necessidades culturais ou relacionadas com a cultura, ou atrair e 

desenvolver negócios. Foram ainda referidas a diversificação, qualificação e complexificação 

sectorial e a potenciação de recursos locais/endógenos e o contributo para a conceção de 

políticas públicas eficazes. Foi apontado a este respeito que, idealmente, as motivações do 

projeto devem ser partilhadas por todos os sócios. 

Foi referido que em algumas ocasiões as motivações não são integralmente próprias. Em 

alguns casos, os projetos, mesmo aqueles liderados por entidades portuguesas, são propostos 

por entidades de outros países participantes nos programas. Esta forma de atuação justifica-

se, em grande medida, pela capacidade e experiência do parceiro português, ainda que, em 

outras ocasiões, esteja relacionada com a necessidade de incluir parceiros portugueses para 

incrementar as possibilidades de aprovação da candidatura ou por questões de natureza 

política, vinculados com a necessidade de partilhar lideranças (chefias de fila) ou 

financiamentos. 

 

Muito embora o sucesso das candidaturas esteja dependente de fatores fora do controlo das 

entidades, existe um conjunto de aspetos que os entrevistados consideraram chave, 

nomeadamente, a qualidade da parceria, a pertinência do tema e a sua justificação, a 

experiência e capacidade do chefe de fila, a estrutura da candidatura, a repartição de tarefas e 

a razoabilidade do orçamento. A qualidade da parceria foi invocada em todas as ocasiões. As 

recomendações neste âmbito são a preparação atempada, a escolha de parceiros com valor 

acrescentado na temática do projeto, evitando, sempre que possível, a entrada de parceiros 

por compromisso, e a razoabilidade da repartição dos parceiros por países/regiões. Deve ser 

evitada, sempre que possível, a entrada nos projetos por arrastamento, para cumprir com os 

requisitos de multinacionalidade/multiregionalidade ou de tipologia de entidade 

(pública/privada), exigíveis a uma parceria num projeto de CTE. Sobretudo nos períodos de 

programação anteriores, houve uma quantidade apreciável de projetos transfronteiriços em 



 

que as atividades desenvolvidas em Portugal e em Espanha pouco tinham de comum e pouca 

interligação existia entre os parceiros. Este tipo de situações ainda é frequente em alguns 

programas e, na opinião dos entrevistados, resulta da atitude pouco proactiva e da falta de 

cultura de cooperação dos parceiros portugueses, em geral, especialmente dos de menor 

dimensão. De todas as formas, em alguns casos, justifica-se a criação de parcerias em cascata, 

quando o convite de uns parceiros por parte de outros serve como garantia de qualidade das 

escolhas. 

Em resumo, a prioridade neste âmbito deve ser a constituição de parcerias diversificadas e 

competentes nos temas que dão corpo às candidaturas. Sobre este assunto, convém salientar 

ainda que a dificuldade de montagem das parcerias é maior nos programas de cooperação 

inter-regional, que abrangem a totalidade da UE, a Noruega e a Suíça, do que nos de 

cooperação transfronteiriça, onde a proximidade geográfica e cultural facilita a organização 

das parcerias e o trabalho em rede.  

Nos últimos períodos de programação, as consultoras especializadas têm-se erigido em 

agentes centrais nos processos de candidatura a programas de CTE. A sua relevância em 

alguns países é de tal ordem que constituem um setor com um poder crescente, ao operar não 

só no âmbito destes programas como de outros programas comunitários que oferecem 

grandes oportunidades de financiamento. Estas consultoras cobrem a totalidade do ciclo de 

candidaturas. Num primeiro momento, realizam uma análise pormenorizada dos programas, 

identificando oportunidades de financiamento, e interagem com as autoridades de gestão 

com a finalidade de confirmar a sua interpretação dos mesmos e dos documentos das 

convocatórias. A seguir, concebem candidaturas preliminares com base nas orientações dos 

citados documentos e contactam parceiros com potencial interesse. Uma vez consolidada a 

parceria, seguindo as suas recomendações, ajustam a candidatura, em função dos interesses e 

sugestões dos parceiros, e elaboram o orçamento, aplicando a repartição financeira 

previamente acordada. Em resumo, as consultoras fazem tarefas de análise dos programas, 

de conceção e promoção de candidaturas e de dinamização de parcerias, ou seja, realizam a 

montagem chave-na-mão das candidaturas dos projetos, assumindo um papel de relevância 

crescente, especialmente em alguns programas de CTE. 

A atividade das consultoras desvirtua o processo de candidaturas, subvertendo a lógica dos 

programas e desvirtuando a sua essência e racionalidade. Fundamentalmente, porque em 

muitas ocasiões as preocupações e necessidades das entidades não estão refletidas nos 

projetos, os quais, nestes casos, estão preferencialmente orientados para temáticas que 

incrementam a probabilidade de sucesso ou aumentam as oportunidades de financiamento. 

Adicionalmente, em certas ocasiões, as entidades ficam muito dependentes destas 

consultoras, sobretudo naqueles casos em que, para além destes serviços de preparação de 



 

candidaturas e montagem de parcerias, lhes fornecem serviços de consultadoria em outras 

áreas. De acordo com vários dos gestores de projetos e programas entrevistados, o 

crescimento da atividade das consultoras no âmbito cultural, especialmente em alguns 

programas, deriva, em grande medida, da falta de estratégia das entidades do sector cultural 

em Portugal. Assim sendo, em alguns programas, as consultoras acabam por ter um papel de 

grande destaque nos projetos do domínio cultural de CTE. Esta situação pode revelar-se 

desastrosa quando a consultora abandona o projeto por ter verificado que a carga burocrática 

do mesmo está acima do antecipado. Nessas circunstâncias, os parceiros que dependiam dos 

serviços da consultora ficam completamente desamparados e têm grande dificuldade em 

prosseguir com o projeto. 

Apesar de na opinião de alguns responsáveis por programas de CTE entrevistados, a maioria 

das experiências com consultoras não ser a melhor, convém referir que a participação das 

consultoras nestes programas não tem apenas aspetos negativos. A elevada complexidade e 

carga burocrática inerentes ao processo de candidatura, a dificuldade própria da constituição 

de parcerias com valor acrescentado e, sobretudo, o grande conhecimento das consultoras 

sobre os programas e os aspetos chave para garantir o sucesso, justificam o recurso a estes 

gabinetes técnicos. Este apoio é especialmente importante no caso de entidades ou grupos de 

entidades de reduzida dimensão que tencionam trabalhar temáticas e prioridades não 

centrais (não evidentes) nos programas de CTE.24 

Apesar da sua vigorosa irrupção no contexto de alguns programas, em Portugal existe uma 

tradição de recurso a consultoras menos enraizada que em outros países próximos. Algumas 

entidades recorrem a consultores por conta própria, que as orientam na elaboração da 

candidatura, mas que não apresentam a sofisticação e o catálogo de serviços das consultoras 

que operam neste âmbito noutros países. No domínio cultural, algumas entidades 

contrataram os serviços de consultoras nos últimos períodos de programação. No caso das 

entidades entrevistadas que lideram projetos de CTE no domínio da cultura, uma delas teve o 

apoio de uma consultora na fase de candidatura, nomeadamente na conceção, promoção e 

preparação final dos documentos e na constituição da parceria, assim como na fase da 

execução, concretamente no apoio administrativo e na realização das atividades 

programadas. Outra das entidades contou com o apoio de uma associação empresarial para 

fundamentar alguns dos aspetos da candidatura e desenvolver algumas das atividades na fase 

de execução.  

A escolha do tema do projeto é um assunto fundamental. Deve estar bem fundado nos 

objetivos e prioridades do programa, focando, sempre que possível, as dimensões que o 

                                    
24 De forma a facilitar a apresentação de candidaturas, está em análise a possibilidade de no período de programação 2014-2020 

se poder apresentar um “concept note”, em vez de uma candidatura completa, traduzida em todas as línguas dos países 

participantes e com o acordo de parceria assinado por todos os parceiros. 



 

programa tenciona privilegiar e o seu caráter inovador. A justificação das escolhas deve 

incluir a relevância da temática para a rede. Assim, deve ser explicada a forma em que o 

projeto contribui para os objetivos e prioridades específicas em que se insere e para o 

desenvolvimento e a coesão, no âmbito de uma estratégia de base territorial. Deste ponto de 

vista, afigura-se especialmente importante compreender as decisões de aprovação dos 

projetos por parte da autoridade de gestão e, no caso das áreas que não são explicitamente 

apoiadas pelo programa, efetuar leituras imaginativas dos termos das convocatórias. Na 

candidatura deve ficar claro que o resultado do projeto não poderia ser atingido pelos 

parceiros agindo separadamente. Na escolha dos conteúdos é fundamental evitar a 

artificialidade temática ou forçar a ligação entre temas e dimensões escassamente 

relacionadas. A experiência das equipas de avaliação de candidaturas facilita a identificação 

de abordagens artificiais ou forçadas, as quais acabam por ser penalizadas no processo de 

seleção. Deve igualmente ser evitada a elaboração unilateral das candidaturas (pelo chefe de 

fila ou por um pequeno grupo de parceiros). Este tipo de abordagens gera problemas no 

momento da aprovação, dado que alguns dos parceiros não se reveem no conteúdo do projeto 

e acaba por ser preciso alterar o mesmo, com consequências em termos de execução. 

A experiência e capacidade do chefe de fila acabam por ter uma importância significativa. A 

sua relação com a temática central do projeto é relevante, mas não tanto como noutro tipo de 

programas. As entidades devem estar conscientes das suas capacidades e das suas limitações. 

Nem todas as entidades reúnem as condições necessárias para ser chefe de fila, sobretudo no 

que respeita ao atempado tratamento de toda a carga burocrática envolvida e à folga 

financeira necessária para arrancar com o projeto. Nas últimas convocatórias, as autoridades 

de gestão chegaram a aprovar projetos na condição de que o chefe de fila fosse alterado, por 

considerar que o que submeteu a candidatura não tinha perfil para tal. O chefe de fila é o 

representante legal da parceria, portanto, é a ele que estão associadas maiores doses de 

responsabilidade e carga de trabalho, recebendo como contrapartida uma maior visibilidade 

perante as entidades de gestão e a comunidade em geral. A falta de competências e 

capacidades administrativas, humanas e financeiras das entidades de menor dimensão 

condicionam o seu posicionamento na parceria e o seu potencial para exercer a liderança do 

projeto. Sendo este o perfil maioritário das entidades do sector cultural Português, é 

compreensível que, em geral, apareçam numa posição menos destacada. Contudo, convém 

salientar que, de acordo com a experiência dos entrevistados, em muitas ocasiões o 

contributo dos parceiros não líderes para o sucesso do projeto é fundamental, nomeadamente 

nos casos em que detêm um profundo conhecimento do tema e demonstram uma grande 

capacidade de dinamização da rede. 

A estrutura da candidatura e a repartição de tarefas e a razoabilidade do orçamento foram 

também invocados como aspetos a ter em consideração nas entrevistas. A forma de 



 

organização dos conteúdos e a alocação de tarefas aos parceiros deve ser adequada e ter 

presente as competências dos mesmos. As tarefas incluídas devem responder aos objetivos do 

projeto, devendo evitar-se a inclusão de tarefas ou atividades próprias dos parceiros. Mais 

uma vez, a experiência das autoridades de gestão facilita a identificação deste tipo de práticas 

destinadas a financiar atividades dos parceiros e não atividades próprias do projeto. A 

determinação e repartição do orçamento devem ser presididas pela razoabilidade e a 

parcimónia. Em linha com a observação anterior, deve ter-se em consideração que os 

programas de CTE financiam projetos e não entidades. 

Ainda sobre o conteúdo das candidaturas, convém ter presente que no período de 

programação 2014-2020 a medição de resultados e impactos assumirá um papel muito 

importante. No âmbito dos projetos culturais abandonar-se-á a abordagem experimental, 

própria de períodos de programação anteriores, e avançar-se-á para abordagens onde a 

cultura aparece ligada a outros sectores e processos, que exigem maiores níveis de 

concretização. Esta quantificação de outputs representa uma mudança significativa face aos 

períodos precedentes, dado que, até ao momento, a boa execução financeira ditava, em 

grande medida, o sucesso dos projetos de CTE. No período de programação 2014-2020, os 

projetos deverão identificar um conjunto de indicadores que servirão de base para a medição 

dos seus retornos. Entre estes, os indicadores de criação de emprego e outros relacionados 

com os mercados de trabalho não poderão ser evitados. Esta será uma dificuldade acrescida 

para os projetos com uma vincada dimensão cultural, dado que muitos dos indicadores de 

resultados têm um caráter intangível e os que podem ser tangibilizados têm períodos de 

maturação relativamente longos. Em qualquer caso, o período de programação 2014-2020 

caracterizar-se-á por uma seletividade e um rigor crescentes. 

A observação de todos os aspetos elencados garante boas parcerias e candidaturas 

competitivas, incrementando a probabilidade de aprovação e a obtenção de financiamento. 

Contudo, convém referir a este respeito, que na opinião dos gestores de projetos e programas 

entrevistados, a qualidade de uma candidatura aprovada e da parceria associada não 

garantem uma boa execução do projeto, o desenvolvimento de tarefas e o cumprimento 

objetivos. Ou seja, a candidatura não reflete necessariamente o desempenho da parceria ao 

longo do projeto. 

Um aspeto considerado sumamente importante pelos entrevistados para garantir a 

apresentação de candidaturas a projetos de CTE, em quantidade e qualidade, é o trabalho de 

animação e dinamização de atores e redes. A responsabilidade destas atividades corresponde 

às autoridades nacionais e regionais, no caso português, ao Instituto Financeiro de 

Desenvolvimento Regional (IFDR/ADC) e às Comissões de Coordenação e Desenvolvimento 

Regional (CCDR), respetivamente. Na opinião dos responsáveis por projetos entrevistados, o 



 

papel do IFDR neste domínio tem estado aquém do que seria desejável, dado que as suas 

atividades de promoção dos programas, de formação sobre o seu funcionamento e de 

dinamização de redes e parcerias são consideradas insuficientes. Esta opinião justifica-se 

pelo papel mais ativo que nestes domínios jogam entidades similares noutros países. Convém 

referir a este respeito, que o IFDR tem tido uma vocação eminentemente financeira que 

acaba por sobressair sobre outras das suas competências, nomeadamente as de animação e 

dinamização de potenciais beneficiários. No entanto, as pessoas do IFDR entrevistadas 

indicaram várias situações em que assumiram um papel de facilitador na formação de 

parcerias, sobretudo fornecendo a promotores de candidaturas estrangeiros informação 

sobre potenciais parceiros portugueses. Relativamente ao papel das entidades regionais neste 

domínio, não foram apontados problemas que mereçam ser salientados. Neste caso, a 

proximidade entre as CCDR e os potenciais beneficiários terá provavelmente facilitado a 

divulgação de oportunidades e a comunicação, nomeadamente nos programas de cooperação 

transfronteiriça. 

Este assunto entronca com uma matéria certamente preocupante. O escasso número de 

projetos aprovados com parceiros (e chefes de fila) portugueses em alguns programas de 

CTE. Esta realidade é explicada em parte pelo reduzido número de candidaturas que incluem 

parceiros portugueses em alguns programas, nomeadamente de cooperação inter-regional e 

de cooperação transnacional e no âmbito das redes. Mesmo no âmbito da cooperação 

transfronteiriça, notam-se diferenças consideráveis entre as quatro regiões abrangidas pelo 

POCTEP, sendo as entidades do Norte de Portugal bem mais ativas e participativas, e 

aparecendo mais frequentemente como chefes de fila, do que as das outras regiões 

fronteiriças. Embora a menor capacidade administrativa e financeira e a menor iniciativa das 

entidades portuguesas contribua certamente para que assumam menos frequentemente um 

papel de liderança, o FEDER indicativo de Portugal nos programas de CTE também limita 

fortemente o número de chefes de fila e o financiamento global obtido por entidades 

portuguesas. Sendo a aprovação dos projetos feita por consenso dos países participantes em 

cada programa, há na maioria deles25 negociações complexas e demoradas sobre os projetos a 

financiar. Nestas circunstâncias, por muito boas que sejam as candidaturas portuguesas, 

dificilmente os restantes países aceitariam ceder a Portugal parte dos seus montantes 

indicativos FEDER. Assim, se por exemplo no POCTEP a Espanha tem um FEDER indicativo 

três vezes superior ao de Portugal, é de esperar que tenha também três vezes mais chefes de 

fila e financiamento total aprovado. 

 

                                    
25 Dado o elevado número de países participantes, esta negociação projeto a projeto não se verifica com a mesma intensidade nos 

programas de cooperação inter-regional. 



 

Os entrevistados apontaram que, regra geral, os projetos tiveram um desempenho técnico em 

linha com o esperado ou inclusivamente superior. As tarefas previstas foram executadas, na 

sua maioria, de acordo com o planificado e, em alguns casos, foram completadas algumas 

tarefas adicionais. Em certos projetos, devido às dificuldades financeiras, alguns parceiros 

tiveram que ser substituídos durante a fase de execução. Nos casos em que a substituição não 

foi possível, as tarefas que tinham sido atribuídas aos parceiros que desistiram foram 

redistribuídas entre os restantes, o que implicou um desafio em termos de gestão. 

Em algumas ocasiões surgiram dificuldades de coordenação, derivadas da gestão dos 

diferentes ritmos de trabalho e das próprias idiossincrasias dos parceiros dos projetos. Nas 

parcerias de grande dimensão, os desafios em matéria de coordenação intensificam-se 

notavelmente. O chefe de fila deve ter presente que os níveis de participação e compromisso 

diferem entre parceiros. Dois dos entrevistados referiram que nas fases iniciais do projeto 

sentiram alguma desconfiança da parte de alguns parceiros do Norte e Centro de Europa, 

nomeadamente em relação à sua capacidade de liderança e de gestão e execução das diversas 

vertentes do projeto. Com o avanço do projeto, esses receios foram desaparecendo, ainda que 

o escrutínio exigente das atividades, transformado às vezes em excesso de zelo, nunca 

desapareceu totalmente. Este tipo de atitudes, também frequentes em outros programas e 

parcerias, baseia-se na existência de baixas expectativas das entidades do Norte e Centro da 

Europa em relação ao desempenho dos chefes de fila/parceiros do Sul. Este sentimento tem-

se exacerbado durante os últimos anos, como consequência da crise económico-financeira. 

De todas as formas, um aspeto que aparece transversalmente em todas as entrevistas é que o 

relacionamento no âmbito destes projetos é muito mais dependente das pessoas do que das 

próprias entidades. 

O bom desempenho de alguns dos projetos selecionados tem sido sublinhado via passagem a 

fases de capitalização ou através da obtenção de reconhecimentos ao trabalho realizado. O 

projeto Incubators for Cultural Enterprises, do programa MED, liderado pela Comunidade 

Intermunicipal do Alentejo Central (CIMAC), encontra-se atualmente em fase de 

capitalização. Este projeto teve como objectivo promover a atividade artística e cultural com 

o intuito de impulsionar o desenvolvimento das regiões inseridas no projecto, através do 

fortalecimento das pequenas e médias empresas ligadas ao sector cultural. A fase de 

capitalização, à qual apenas passam os melhores projetos, por convite das autoridades de 

gestão, destina-se ao reforço de redes, à consolidação e potenciação de parcerias e à 

perpetuação de resultados. O projeto capitalizado, também coordenado pela CIMAC, 

denomina-se 3C4 Incubators. Insere-se genericamente na mesma temática e abrange um 

número superior de parceiros, procedentes de diversos projetos e, inclusivamente, de outros 



 

programas, nomeadamente do Interreg IVC. Outro dos projetos selecionados, denominado 

Creative clusters in low density urban areas, liderado pela Câmara Municipal de Óbidos, 

visou a promoção do desenvolvimento em zonas urbanas de baixa densidade, através de 

atividades recreativas e culturais e do desenvolvimento de empresas de alta tecnologia, 

clusters competitivos e redes de parceria, entre outros. O projeto, financiado pelo URBACT 

II, tem sido alvo de diversos reconhecimentos. O seu Local Action Plan foi um dos três 

escolhidos (de entre 200) pela autoridade de gestão para efeitos de follow-up, pela sua 

qualidade e pertinência. A dinâmica do projeto fez com que o chefe de fila, a Câmara de 

Óbidos, fosse convidado a dar contributos para o Green Paper da CE sobre Indústrias 

Criativas. Óbidos foi considerada pela prestigiosa consultora KEA como um dos 50 casos a 

seguir na Europa, no âmbito do desenvolvimento das Indústrias Criativas. Por último, a 

Câmara Municipal de Óbidos foi convidada a integrar 12 redes no âmbito do URBACT II. Um 

desses convites cristalizou num outro projeto do mesmo programa denominado Creative 

Spin.  

Apesar do bom desempenho técnico dos projetos de CTE, a sua execução financeira tem sido 

relativamente baixa em quase todos os programas. Para a reduzida taxa de execução 

contribuem dois fatores intimamente relacionados. Por um lado, os cortes nas dotações 

financeiras de muitas das entidades envolvidas, sobretudo as públicas, as quais, nesse 

contexto, enfrentam grandes dificuldades para financiar com recursos nacionais as despesas 

não cobertas com fundos comunitários (na maior parte dos casos a taxa de cofinanciamento 

foi de apenas 75%). Com efeito, algumas entidades públicas viram-se forçadas a abandonar 

projetos em que estavam envolvidas por não ter capacidade financeira para levar a cabo as 

atividades previstas. Por outro lado, o caráter reembolsável das despesas criou graves 

entraves à correta execução dos projetos. Em muitos dos projetos, o tempo de espera de 

recebimento entre a realização da despesa e o reembolso efetivo da mesma, ultrapassa os seis 

meses, podendo chegar aos doze meses. Obviamente, para as entidades com menor robustez 

financeira, estes atrasos implicaram um desafio de grande envergadura, tendo levado, em 

alguns casos, à saída de parceiros a meio do projeto, ao serem incapazes de gerir os 

desequilíbrios entre pagamentos e recebimentos. 

Uma parte desses atrasos é explicada pelo elevado rigor e controlo associado aos pedidos de 

reembolso. Em Portugal existe, como noutros países Europeus, um sistema de controlo da 

despesa de carácter descentralizado, com três níveis. Um primeiro controlo da despesa é 

efetuado por um ROC, neste caso, autorizado pelo IFDR. O segundo controlo é 

responsabilidade desta entidade. Em quase todos os países com um sistema deste tipo, a 

autoridade nacional faz apenas uma supervisão do trabalho do ROC, antes de enviar as 

contas para a autoridade de gestão dos programas. No caso português, o IFDR faz um 

controlo da despesa muito apurado, contrariando em certos casos os critérios e decisões do 



 

ROC em matéria de elegibilidade e justificação da despesa. Nestas circunstâncias, o período 

de reembolso vai-se dilatando, devido ao zelo em matéria de controlo, que faz com que as 

incidências e reclamações em projetos liderados por entidades portuguesas sejam muito 

reduzidas, mas que simultaneamente impõe custos financeiros elevados aos parceiros dos 

projetos. Ainda sobre o IFDR, alguns dos entrevistados referiram, em tom de crítica também, 

a falta de consistência e clareza das regras aplicadas em matéria de elegibilidade. O terceiro 

controlo é na própria autoridade de gestão do programa, que é quem aprova definitivamente 

as despesas e realiza os reembolsos. 

O elevado controlo financeiro e a demora nos reembolsos das despesas associadas gerou, em 

certos casos, desconfiança e desmotivação entre os parceiros de projetos liderados por 

entidades portuguesas, o que pode vir a prejudicar a constituição de parcerias com líderes 

nacionais em próximas convocatórias dos programas de CTE. Neste sentido, seria 

recomendável manter um sistema de controlo descentralizado, ainda que mais simplificado, 

atribuindo ao IFDR (agora Agência para o Desenvolvimento e Coesão - ADC) um papel de 

supervisor e retirando-lhe o papel de controller financeiro. No entanto, os responsáveis do 

IFDR entrevistados indicaram ser muito difícil reduzir o nível de controlo financeiro devido 

ao comportamento de algumas entidades portuguesas que têm uma mentalidade de “sacar 

dinheiro e não prestar contas”. Ou seja, comportamentos menos éticos por parte de alguns 

beneficiários geram um clima de desconfiança que acaba por prejudicar os parceiros 

portugueses relativamente aos de outros países e por causar alguma estranheza junto destes 

últimos relativamente aos procedimentos adotados pelas entidades de gestão portuguesas. 

Tal desconfiança faz com que se trabalhe numa base de reembolso, após verificação cuidada 

dos pedidos de pagamento, em vez de se utilizarem adiantamentos como nos países do Norte 

da Europa.26 

Aliada à carga financeira está a carga administrativa dos projetos. À partida, em projetos 

internacionais, a gestão administrativa é inevitavelmente pesada como consequência dos 

diferentes quadros legislativos nacionais e da heterogeneidade de normas contabilísticas, 

assim como das especificidades das estruturas da administração pública dos vários países. 

Porém, essa carga administrativa pode ser minimizada recorrendo à utilização de 

instrumentos de gestão adequados, que simplifiquem as tarefas e evitem redundâncias neste 

domínio. 

O excesso de burocracia e a desadequação dos instrumentos de gestão foram apontados como 

um entrave à boa execução administrativa dos projetos de CTE, ao implicarem um grande 

consumo de recursos para garantir a resposta atempada às exigências impostas nesta 

                                    
26 No POCTEP são feitos adiantamentos até 7% do montante aprovado. No entanto, estes são muito inferiores aos registados 

noutros países e pouco ajudam a aliviar o esforço financeiro dos parceiros portugueses. 



 

matéria. As limitações de recursos humanos nas entidades portuguesas que lideraram 

projetos de CTE dificultaram a gestão administrativa dos projetos, fazendo com que em 

muitas ocasiões a boa execução das tarefas administrativas dependesse do esforço individual 

e da disposição a cumprir da pessoa encarregue das mesmas. Adicionalmente, convém notar 

que a alocação de recursos humanos a este tipo de tarefas impediu a sua afetação à realização 

de atividades diretamente relacionadas com o conteúdo do projeto. Neste contexto, impõe-se, 

no próximo período de programação, uma simplificação administrativa para a gestão dos 

projetos da parte das autoridades de gestão dos programas, tornando as plataformas 

eletrónicas de gestão de projetos mais amigáveis e eficientes. Ainda neste âmbito, para 

melhorar a execução administrativa dos projetos, o acompanhamento dos mesmos por parte 

das autoridades de gestão dos programas deveria, em alguns deles, ser mais próxima, 

permitindo o esclarecimento de dúvidas e a resolução de problemas, sempre que necessário, 

no decorrer da sua execução. 

Para minorar a excessiva carga de trabalho nas dimensões administrativa e financeira dos 

projetos de CTE, um dos chefes de fila entrevistados apoiou-se em consultoras e, outros, em 

entidades com quem mantêm uma relação de trabalho muito próxima. Outros dos chefes de 

fila indicaram que, se soubessem que estas tarefas consumiriam tantos recursos internos, 

teriam incluído na candidatura uma rúbrica de contratação de serviços e externalizariam 

essas atividades, se os regulamentos dos programas abrissem essa possibilidade. 

 

 

Com a finalidade de identificar as principais limitações e competências dos parceiros 

portugueses que participam nos projetos de CTE, solicitou-se aos entrevistados que 

identificassem os seus pontos fracos e fortes e os relacionassem com as ameaças e 

oportunidades que podem afetar o desempenho das entidades portuguesas, no âmbito destes 

programas, no período de programação 2014-2020. Entre os pontos fracos destacam-se as 

limitações de recursos humanos e financeiros, derivadas da reduzida dimensão dos parceiros 

portugueses que participam nestes programas e da crise económico-financeira que tem 

afetado o país nos últimos cinco anos. Este problema manifesta-se com maior intensidade no 

âmbito cultural, onde alguns dos parceiros são associações e entidades similares com 

estruturas muito frágeis para enfrentar os desafios que os projetos impõem a diversos níveis. 



 

As limitações de recursos tornaram-se mais evidentes no último período de programação, 

especialmente nas entidades públicas. As saídas de funcionários da administração pública, a 

reafectação de pessoal alocado a projetos para funções consideradas centrais e a 

impossibilidade de contratar criaram tensões nas equipas encarregues da gestão de projetos 

de CTE. Porém, nem todas as limitações têm caráter quantitativo; em parte associam-se à 

falta de recursos humanos qualificados para lidar com a complexidade técnica dos projetos, 

sobretudo em matéria de gestão administrativa e financeira, e para trabalhar em inglês. A 

possibilidade de contratar técnicos de projetos, por projeto, permitiria colmatar esta falha 

organizacional. Em termos gerais, pode-se afirmar que a organização interna tradicional das 

organizações públicas, que rejeita a lógica da gestão por projeto, acaba por intensificar estes 

problemas. No caso das entidades privadas, os problemas de recursos humanos têm vindo 

também ao de cima, especialmente a partir de 2010. 

Relativamente aos problemas financeiros, as limitações foram-se intensificando com o 

agravamento e alargamento da crise económico-financeira. Os parceiros portugueses 

(noutros países do Sul a situação foi similar) tiveram muita dificuldade para assumir a 

contrapartida nacional que lhes correspondia no âmbito do projeto, por falta de recursos. Isto 

traduziu-se em taxas de execução relativamente baixas em alguns dos programas de CTE. 

Algumas das atividades previstas tiveram que ser reafectadas ou foram definitivamente 

abandonadas. No limite, alguns parceiros viram-se forçados a abandonar o projeto. A falta de 

robustez financeira de algumas entidades evidenciou-se também quando tiveram que 

enfrentar longos períodos de espera para obter o reembolso das despesas efetuadas. 

No período de programação 2014-2020, as limitações de recursos podem transformar-se 

numa ameaça se continuarem a existir restrições financeiras no funcionamento dos serviços e 

limitações para contratar. Esta ameaça é mais grave para as entidades do sector cultural, 

atendendo às dificuldades que historicamente têm existido em Portugal para financiar 

instituições e iniciativas de caráter cultural com recursos do orçamento do Estado. No âmbito 

financeiro, foi também apontada como uma ameaça a considerar, a crescente financiarização 

dos programas e a possibilidade de que o instrumento do financiamento a fundo perdido 

perca importância face a instrumentos de engenharia financeira. 

Os programas de CTE podem, simultaneamente, constituir uma oportunidade para as 

entidades com intenção de participar nos mesmos, nomeadamente, para as do sector 

cultural. Este aparente paradoxo deve-se ao incremento das taxas de cofinanciamento que, 

em alguns deles, poderá atingir 85% do montante total do projeto. 

Os problemas burocráticos foram referidos em alguns casos como um ponto fraco das 

entidades portuguesas. Estas dificuldades são especialmente perniciosas em chefes de fila 

relativamente grandes e com sistemas administrativos, de controlo de gestão e de tesouraria 



 

que, a nível procedimental, não estão preparados para trabalhar numa lógica de projeto. 

Estas estruturas estão na origem de alguns atrasos no pagamento de despesas aos parceiros a 

partir das transferências de verbas efetuadas pelas autoridades de gestão. 

Os défices em matéria de recursos financeiros e humanos e os problemas organizativos das 

entidades podem transformar-se, em síntese, numa falha de capacidade de concretização. 

Esta consequência pode cristalizar, a prazo, numa grave ameaça em termos de credibilidade, 

derivada das dificuldades que as entidades podem ter para dar garantias de cumprimento em 

candidaturas futuras. 

Outro ponto fraco apontado foi a falta de iniciativa e a escassa pró-atividade dos parceiros 

portugueses nestes projetos, que os levam a aparecer numa posição subalterna face a 

congéneres de outros países. Esta questão está em alguns casos relacionada com um 

posicionamento cultural relativamente fechado e com a falta de vocação para cooperar com 

entidades externas. Apesar de o comportamento médio se aproximar do descrito, existem 

entidades muito ativas e com grande experiência na gestão, participação e liderança em 

projetos de CTE, em diversos domínios temáticos. Trata-se, nestes casos, de entidades do 

sector público bem dotadas em termos financeiros e de recursos humanos e com boas 

ligações com redes de parceiros, nos diferentes âmbitos territoriais abrangidos pelos 

programas. A passividade das instituições públicas pode constituir uma ameaça no período 

de programação 2014-2020, nomeadamente se continuar a generalizar-se a perceção de 

alguns dos entrevistados, segundo a qual se assiste a uma desvalorização progressiva do 

Público. Ligada à falta de dinamismo de uma parte considerável das entidades, está o défice 

negocial aquando da constituição das parcerias e da negociação das candidaturas a financiar, 

que se manifesta em dotações orçamentais inferiores para os parceiros portugueses, em 

alguns dos programas de CTE. 

Outro aspeto negativo que também foi elencado, é a dificuldade para lidar com as consultoras 

que operam no mercado de projetos. Em alguns casos existe uma recusa de trabalhar com 

estes gabinetes para evitar desvirtuar o projeto inicial e ter o controlo do mesmo desde as 

fases iniciais. Quando se opta por requerer os seus serviços para preparar a candidatura ou 

aderir a uma já em fase de montagem, as entidades portuguesas, especialmente as de menor 

dimensão, têm dificuldade para fazer-se ouvir e para negociar/controlar o conteúdo da 

candidatura, em geral, e das tarefas de que serão responsáveis, em particular. O escasso 

recurso a consultoras como prestadoras de serviços é outro elemento negativo também 

referido por algum dos entrevistados. 

Um último aspeto menos positivo das entidades portuguesas que participam em projetos de 

CTE é a sua escassa capacidade para divulgar os seus resultados. A falta de visibilidade do 



 

trabalho efetuado e das oportunidades associadas não ajuda a legitimar a participação das 

entidades nestes programas e a justificar os recursos públicos afetos aos projetos. 

Entre os pontos fortes das entidades portuguesas foram referidas a flexibilidade ou 

adaptabilidade e a gestão da mudança, em alguns casos designada por criatividade na gestão 

ou por elevada capacidade de resposta. Esta questão é de extrema importância para lidar com 

situações imprevistas na execução dos projetos. Outro aspeto mencionado, relacionado com 

os anteriores, é a elevada capacidade para lidar com a pressão.  

Entre os aspetos positivos, os entrevistados indicaram maioritariamente a preocupação dos 

chefes de fila portugueses com o envolvimento dos parceiros. Este empenhamento manifesta-

se a nível formal através de atividades de dinamização da parceria, bem como a nível 

informal através dos programas sociais das reuniões das redes. O cuidado da dimensão social 

e a criação de empatias deve ser extremamente valorizada neste tipo de projetos de CTE, 

dado que permite a consolidação de vínculos informais (e inclusivamente formais) que 

perduram no tempo e criam espaço para a cooperação no âmbito destes e/ou de outros 

programas. Uma das oportunidades óbvias deste tipo de programas é o reforço das parcerias 

e das redes e a partilha de experiências e o benchmarking. Esta oportunidade foi apontada 

unanimemente por todos os entrevistados. 
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Esta Parte centra-se na análise dos objetivos e prioridades dos programas de Cooperação 

Territorial Europeia em Portugal, no período de programação 2014-2020, e na identificação 

de oportunidades para projetos de base cultural, enquadráveis nesses objetivos e prioridades. 

O diagnóstico da situação em matéria de orientações programáticas baseia-se em duas fontes. 

A versão mais recente do Acordo de Parceria, a celebrar entre o Estado Português e a 

Comissão Europeia, é a principal referência. Este documento define a estratégia de 

implementação da política de coesão em Portugal, condicionando as orientações e 

prioridades dos programas, assim como outros aspetos operacionais dos mesmos. Atendendo 

à excecionalidade do período atual, por estarem a decorrer negociações sobre diversos 

aspetos que podem condicionar ainda, tanto o conteúdo do Acordo de Parceria como o dos 

próprios Programas Operacionais, o diagnóstico efetuado baseia-se também na informação 

que informalmente foi sendo cedida por vários responsáveis pela negociação e elaboração dos 

programas de CTE e de outros programas operacionais. 

Na segunda secção desta Parte realiza-se um exercício propositivo baseado no diagnóstico 

elaborado na primeira. O objetivo desta componente do estudo, de carácter estratégico, é 

identificar um conjunto de oportunidades para o financiamento de projetos de base cultural 

no âmbito dos programas de CTE. As propostas são organizadas associando a cada prioridade 

um conjunto de potenciais entry-points para iniciativas culturais ou baseadas na cultura. 

 

A estratégia Portuguesa no âmbito da Cooperação Territorial Europeia abrange quatro 

domínios: Ibérico, Atlântico, Mediterrânico e Extra-UE (Norte de África).27 Pretende-se que 

as regiões portuguesas reforcem o seu relacionamento com as congéneres europeias, através 

do estabelecimento de parcerias de diferentes tipos e finalidades, muito especialmente, 

através da participação em redes inter-regionais de cooperação.  

                                    
27 Esta secção baseia-se parcialmente no conteúdo da versão provisória do Acordo de Parceria, posterior à avaliação ex-ante, de 

30-01-2014. Contém também dados gentilmente cedidos pelo Dr. Nuno Almeida, Coordenador da Unidade para a Cooperação 

Estratégica da CCDR-N, assim como informações não publicadas resultantes da sistematização de conversas informais com 

responsáveis políticos ou técnicos na área da CTE. 



 

Apesar da redução da dotação financeira dos programas de CTE para Portugal, os seus 

recursos continuarão a ter uma grande importância para garantir a cooperação de entidades 

portuguesas com entidades de outros países, complementando as intervenções que noutras 

dimensões venham a ser implementadas no contexto da política de coesão. Tal como no 

período de programação precedente, a CTE tem três vertentes de atuação: a cooperação 

transfronteiriça, a transnacional e a inter-regional.  

Em conformidade com a versão mais recente do Acordo de Parceria (Governo de Portugal, 

2014), as principais oportunidades que se pretendem promover no contexto dos programas 

de CTE em Portugal, no próximo período de programação, são as seguintes:  

 A valorização do conhecimento e da inovação no quadro da Estratégia Europa 2020; 

 A melhoria da competitividade das PME; 

 A adaptação às alterações climáticas e a prevenção e gestão de riscos; 

 A proteção do meio ambiente e a eficiência de recursos; 

 O emprego e mobilidade laboral. 

 

Em termos instrumentais, essas oportunidades deverão ser exploradas através de 

intervenções baseadas:  

 No intercâmbio de informação e de investigação, troca de experiências, disseminação 

de boas práticas, transferência de know-how e partilha de ferramentas em projetos 

inovadores;  

 Na participação em clusters, redes, projetos-piloto e preparação de estratégias de 

intervenção conjuntas;  

 Na colaboração em ações inter-regionais que permitam o reforço da capacitação 

institucional para a preparação e gestão de projetos e intervenções comuns;  

 Na participação em ações e projetos transfronteiriços de desenvolvimento 

socioeconómico e de valorização dos recursos endógenos.  

 
 

Em termos genéricos, as principais novidades e mudanças no período de programação 2014-

2020 no âmbito da CTE, tanto em termos de filosofia como de operacionalização, são os 

seguintes: 

 Alinhamento com a Estratégia Europa 2020; 



 

 Concentração temática, de maneira que 80% dos recursos dos programas 

operacionais devem ser alocados a quatro dos onze objetivos temáticos; 

 Apoio à programação integrada, com a qual se pretende reforçar a coordenação 

programática e alargar as parcerias institucionais e entre atores setoriais e regionais, 

públicos, privados e do terceiro setor; 

 Introdução de condicionalidade ex-ante, com a finalidade de minorar défices das 

políticas nacionais e nos quadros institucionais e reguladores; 

 Orientação para os resultados e avaliação intermédia, de maneira que os indicadores 

de resultados passam a ter um peso importante, tanto na sua definição na fase de 

candidaturas como na avaliação do desempenho dos projetos; 

 Simplificação da execução, que tenciona minimizar as dificuldades de gestão 

administrativa das entidades participantes em projetos de períodos anteriores; 

 No caso da cooperação transfronteiriça, elaboração de estratégias comuns por 

fronteiras, a fim de garantir a coerência com as estratégias regionais e elevar o valor 

acrescentado das intervenções; 

 Capitalização de grupos de projetos do período anterior, para relevar boas práticas e 

garantir a perpetuação de resultados. 

Na elaboração dos programas de CTE têm-se em consideração as orientações de um conjunto 

de documentos, entre os quais se destacam o documento de Estratégia Europa 2020, o 

Position Paper da CE para Portugal (e para os Estados membros abrangidos pelos 

programas), os pacotes legislativos da Política de Coesão e os Acordos de Parceria (Estados 

Membros/CE), assim como outros documentos setoriais. Para assegurar a coordenação e 

efetividade da aplicação dos fundos estruturais e de investimento, a participação Portuguesa 

nos programas de CTE obedece aos mesmos princípios e orientações definidos no Acordo de 

Parceria (Portugal/CE). Adicionalmente, para garantir a sua integração com as estratégias de 

desenvolvimento das regiões e as estratégias setoriais, as prioridades de intervenção nos 

programas de CTE estão articuladas com as grandes linhas de orientação do Acordo de 

Parceria.  

 

Em termos de estratégia, pretende-se concentrar os recursos dos programas de CTE em 

intervenções que potenciem as prioridades de investimento definidas nos programas 

operacionais regionais. Dado que as Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional 

e os órgãos de planeamento das Regiões Autónomas são simultaneamente responsáveis, quer 

pela preparação das estratégias regionais, quer pela participação regional nos programas de 



 

CTE, a coerência programática e a complementaridade das várias intervenções estão, à 

partida, asseguradas. 

A dotação prevista para os programas de CTE para Portugal, no período de programação 

2014-2020, é aproximadamente de 107 milhões de euros. Desses recursos mais de 60% serão 

destinados à cooperação transfronteiriça. A taxa de cofinanciamento nestes programas 

passará a ser de 85% do orçamento das intervenções.28 

No domínio da cooperação transfronteiriça, no Acordo de Parceria estabelece-se que, no novo 

ciclo de programação, deve ser reforçada a integração das medidas e projetos de cooperação 

transfronteiriça em abordagens estratégicas de escala territorial mais alargada, 

nomeadamente nas de nível regional. Neste sentido, os processos de desenvolvimento nas 

áreas de fronteira devem ser associados aos de espaços próximos mais competitivos, 

potenciando os efeitos de escala e arrastamento. 

A área de intervenção será a mesma que no período de programação anterior: as NUT III da 

fronteira luso-espanhola. Seguindo regras comunitárias, a distribuição dos fundos baseia-se 

na dimensão populacional desses espaços e num envelope para cada Estado membro. Este 

critério de repartição prejudica claramente Portugal, que, regra geral, recebe um terço da 

dotação financeira atribuída a Espanha. O montante financeiro disponível para o programa 

de cooperação transfronteiriça Portugal-Espanha será de 288 milhões de euros, dos quais 

218 corresponderão a Espanha e 70 a Portugal. A estratégia nesta vertente da cooperação 

assenta nas seguintes prioridades: i) a partilha das capacidades de investigação, 

desenvolvimento tecnológico e inovação das entidades do ensino superior e centros de 

ciência e tecnologia com aplicação nas empresas (com destaque para as áreas da água e dos 

recursos hídricos e das energias renováveis); ii) o reforço dos mecanismos de 

cooperação/associação para a competitividade das PME e das estruturas produtivas 

(nomeadamente da agroindústria e do turismo) nas zonas rurais, incluindo a melhoria do 

acesso aos mercados de proximidade, contribuindo também para promover o emprego e 

favorecer a mobilidade laboral, sobretudo, nos jovens; iii) a adaptação às alterações 

climáticas e a prevenção e gestão de riscos, sobretudo, nas zonas mais ameaçadas pela seca; 

e, iv) a proteção do ambiente e a melhoria da eficiência na utilização dos recursos naturais 

comuns, em particular, a água e a floresta. 

Atendendo às prioridades enunciadas, os objetivos temáticos que serão privilegiados no 

âmbito da cooperação transfronteiriça Portugal-Espanha e que irão absorver uma parcela 

superior a 80% do financiamento FEDER do programa, são os seguintes:  

 OT1 – Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico e a inovação; 

                                    
28 No período anterior era apenas de 75%. 



 

 OT3 – Reforçar a competitividade das PME; 

 OT5+OT6 – Adaptação às alterações climáticas e prevenção e gestão de riscos + 

Ambiente e eficiência energética; 

 OT11 – Reforçar a capacitação institucional e a administração pública.29 

 

Em conformidade com o Acordo de Parceria, no contexto da cooperação transnacional, 

Portugal tem interesse em promover uma participação ativa em redes de intercâmbio de 

experiências que permitam a implementação de uma política de desenvolvimento territorial 

integrado. No âmbito dos programas de cooperação transnacional, salvaguardando as 

especificidades próprias de cada um deles, os objetivos temáticos que irão ser prosseguidos 

são os seguintes: 

 A investigação, desenvolvimento tecnológico e inovação, potenciando a difusão e a 

transmissão de conhecimento e know-how para a criação de novos produtos, serviços 

e procedimentos, especialmente, em segmentos de atividade que contribuam para a 

geração de novos negócios e valor acrescentado;  

 A competitividade das PME, internacionalização e criação de clusters, com reforço 

das suas cadeias de valor;  

 O apoio à transição para uma economia de baixo teor de carbono;  

 A adaptação às alterações climáticas e a prevenção e gestão de riscos, em particular, 

os relacionados com a escassez de água e a desertificação;  

 A proteção do ambiente (áreas protegidas, reposição da biodiversidade, eco inovação, 

economia verde, valorização do património, gestão e ordenamento da paisagem) e 

promoção da eficiência energética.  

  

                                    
29 Este objetivo temático não consta da versão do Acordo de Parceria utilizada como referência. 



 

O programa de cooperação transnacional do Espaço Atlântico apresenta como principal 

novidade o alargamento do território intervenção em Portugal às Regiões Autónomas da 

Madeira e dos Açores. Desta forma, a totalidade do território nacional poderá ser elegível 

para efeitos de candidatura a projetos. O montante financeiro disponível para os parceiros 

portugueses participantes neste programa será de 17,5 milhões de euros. 

As prioridades portuguesas no programa Espaço Atlântico concentram-se na promoção, 

crescimento e competitividade da economia azul, através do: i) investimento direcionado 

para a inovação e as capacidades tecnológicas; ii) aumento da capacidade de investigação em 

áreas de governação dos oceanos, exploração e gestão sustentáveis dos recursos haliêuticos, a 

segurança marítima e a proteção do meio marinho; iii) apoio às PME como atores chave para 

a criação de emprego; iv) reforço das competências da mão-de-obra existente, bem como a 

atração de jovens, para estes setores, quer em domínios emergentes (por exemplo, energias 

renováveis), quer em setores tradicionais em que a inovação, a especialização e a adaptação 

às novas tecnologias são necessárias para competir no mercado global. Será também dada 

uma especial atenção às problemáticas da prevenção dos riscos naturais e tecnológicos e da 

utilização eficiente dos recursos, sobretudo, em meio marinho. Estas prioridades estarão 

alinhadas, à partida, com os seguintes objetivos temáticos: 

 OT1 – Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico e a inovação; 

 OT3 – Reforçar a competitividade das PME; 

 OT5 – Adaptação às alterações climáticas e prevenção e gestão de riscos; 

 OT6 – Ambiente e eficiência energética. 

 

O programa de cooperação transnacional do Sudoeste Europeu continuará a abranger a 

totalidade do território de Portugal continental. O montante financeiro disponível para os 

parceiros portugueses participantes em projetos deste programa será de 8 milhões de euros. 

As prioridades neste PO são: i) o fomento da inovação como valor acrescentado para a 

procura de novos instrumentos e soluções; e ii) a promoção do crescimento verde, com 

particular atenção à sustentabilidade, alterações climáticas e gestão e prevenção de riscos 

naturais (seca, desertificação), e proteção do ambiente e da biodiversidade e melhoria da 

eficiência na utilização dos recursos. Os objetivos temáticos que serão privilegiados serão, à 

partida, os seguintes: 

 OT1 – Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico e a inovação; 

 OT3 – Reforçar a competitividade das PME; 

 OT4 – Transição para uma economia de baixo teor de carbono; 



 

 OT5 – Adaptação às alterações climáticas e prevenção e gestão de riscos; 

 OT6 – Ambiente e eficiência energética. 

 

De acordo com o Acordo de Parceria, na cooperação inter-regional Portugal mantém o 

interesse no intercâmbio de informação, estudos, experiências e boas práticas na gestão de 

instrumentos de política, de programas operacionais e de ações nos domínios do 

ordenamento do território e do desenvolvimento urbano e rural sustentável. No contexto do 

INTERREG Europe (antigo INTERREG IVC), as prioridades concentram-se no apoio à 

implementação da Estratégia Europa 2020, nomeadamente, nas vertentes do aumento da 

competitividade das PME (reforço do empreendedorismo, implementação de novos modelos 

empresariais, acesso a novos instrumentos financeiros, internacionalização), da promoção do 

emprego, a mobilidade laboral e a inclusão social, do acesso e utilização das novas 

tecnologias de informação, da proteção ambiental e melhoria da eficiência dos recursos 

naturais, e da integração das Regiões Ultraperiféricas. Os objetivos temáticos que serão 

privilegiados no âmbito deste programa serão, à partida, os seguintes: 

 OT1 – Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico e a inovação; 

 OT3 – Reforçar a competitividade das PME; 

 OT4 – Transição para uma economia de baixo teor de carbono; 

 OT6 – Ambiente e eficiência energética. 

 

O montante financeiro disponível para a totalidade do programa INTERREG Europe será de 

359 milhões de euros. Se for mantida a repartição de fundos do anterior ciclo de 

programação, os recursos disponíveis para os parceiros portugueses, no âmbito deste 

programa, serão de 7 milhões de euros, aproximadamente. No INTERREG Europe as ações a 

desenvolver serão fundamentalmente de dois tipos: 

 Projetos de cooperação – são parceiras entre organizações públicas de diferentes 

países destinadas à troca de experiências sobre uma questão política em particular; 

 Plataformas de aprendizagem política – são espaços para que as organizações 

encontrem soluções para melhorar a sua forma de gerir e implementar as suas 

políticas públicas. 

Em relação aos programas de CTE com menor dotação financeira em termos relativos, em 

alguns casos existem algumas alterações importantes. Concretamente, o programa de 

cooperação transnacional Madeira-Açores-Canárias (MAC) passa a integrar as três vertentes: 



 

a cooperação transfronteiriça, a transnacional e a inter-regional. O objetivo último desta 

reforma é permitir que as Regiões Ultraperiféricas possam aumentar a eficiência de execução 

do programa. 

As prioridades deste programa incidirão sobre: (i) o aprofundamento das redes de 

intercâmbio nos domínios da investigação e inovação, das tecnologias de informação e 

comunicação e dos setores portuário e aeroportuário; (ii) a valorização e gestão sustentável 

do ambiente e dos recursos naturais; (iii) o aprofundamento das relações económicas e 

comerciais, com particular atenção à melhoria das condições de sustentabilidade das 

empresas e organizações; e, iv) as parcerias para o estudo de temas de inclusão social e 

cultura.  

No programa MED de cooperação transnacional, a principal novidade é que a NUT II Lisboa 

passará a integrar o território elegível (não será apenas região adjacente), juntamente com as 

NUTS II Alentejo e Algarve. As prioridades do programa irão concentrar-se: i) na promoção 

da inovação enquanto base de trabalho em rede para a especialização inteligente; e ii) no 

crescimento sustentável em transição para uma economia de baixo teor de carbono, a 

prevenção das alterações climáticas e a gestão dos riscos (poluição marinha, desertificação), e 

a melhoria da eficiência na utilização dos recursos naturais. 

No instrumento de cooperação transfronteiriça na Bacia do Mediterrâneo (ENPI), que 

envolve as NUTS II Algarve e Alentejo, com extensão à NUT III Grande Lisboa, Portugal dará 

prioridade ao reforço das ações de cooperação com os países do Norte de África, em especial, 

com Marrocos, e participará também num novo programa de cooperação na Bacia Atlântica 

do Norte de África, em conjunto com Espanha e Marrocos. 

Nas redes de cooperação inter-regional as prioridades genéricas são as enunciadas 

anteriormente. De todas formas, cada uma delas manterá elementos diferenciadores e 

privilegiará áreas de intervenção distintas. Concretamente, no ESPON aposta-se na 

valorização da informação e da experiência adquiridas com vista a reforçar o apoio atempado 

aos decisores responsáveis pela política de coesão e pelo desenvolvimento territorial a nível 

nacional, regional e local. Este cometido será concretizado através da melhoria da observação 

de base territorial e dos instrumentos adequados para realização de análises territoriais, da 

melhoria da transferência de conhecimentos de base territorial e da provisão de suportes 

analíticos para os utilizadores e da disponibilização e disseminação continuada de 

informação de base territorial, credível e comparável. No âmbito do URBACT pretende-se 

reforçar a participação das cidades portuguesas para o cumprimento dos objetivos e 

estratégias da política Cidades Sustentáveis 2020, designadamente, através da promoção da 

troca de experiências entre cidades da Europa, da identificação e disseminação de boas 

práticas em desenvolvimento urbano, incluindo as ligações rural-urbano, da implementação 



 

da dimensão urbana da política de coesão, sobretudo, através da capacitação dos agentes e 

atores locais, e da integração no Reference Framework for Sustainable Cities. Por último, no 

INTERACT o objetivo é apoiar a aplicação da Estratégia Marítima da União Europeia para a 

Bacia do Atlântico, para o acompanhamento efetivo do desenvolvimento e da implementação 

da estratégia para o Atlântico e para a coordenação com os diferentes programas e 

instrumentos financeiros. 

No Acordo de Parceria, a propósito do potencial reforço do objetivo de CTE, é indicado que 

Portugal tem interesse em aproveitar as possibilidades de alargamento dos territórios 

cobertos por programas da CTE, em alguns domínios piloto. Neste âmbito, trata-se de 

promover a criação ou o reforço de parcerias ou redes de intercâmbio e cooperação com 

países e regiões com a finalidade de partilhar experiências e ações reciprocamente vantajosas 

e permitir a transferência de boas práticas em diversos domínios. Os territórios com interesse 

para Portugal para efeitos de CTE são aqueles com os que se partilhem elementos identitários 

relevantes, tais como a língua, a cultura ou o património, e que apresentem bons 

antecedentes no âmbito das políticas de apoio ao desenvolvimento. A filosofia das decisões 

deve estar inspirada pelo potencial de valorização comum nos âmbitos de intervenção 

selecionados.  

 

As oportunidades identificadas no Acordo de Parceira a este respeito são:  

 A cooperação com os Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa;  

 A cooperação das Regiões Ultraperiféricas dos Açores, Madeira e Canárias com países 

terceiros vizinhos, destacando-se a República de Cabo Verde, e com países com 

relações particularmente intensas com as regiões autónomas, em razão dos fluxos 

históricos de imigração; 

 A cooperação transatlântica Norte-Sul, Leste-Oeste e Ártico, em matérias de 

integração das políticas públicas e de governação dos Oceanos, do desenvolvimento 

sustentável e da sensibilização e conhecimento do meio marinho. 

  



 

 

Nos regulamentos da política de coesão para o próximo período de programação, a cultura é 

mencionada no Objetivo Temático 6, destinado a preservar e proteger o ambiente e 

promover a utilização eficiente dos recursos, no âmbito da prioridade de investimento 

denominada conservação, proteção, promoção e desenvolvimento do património natural e 

cultural.30 Apesar da escassa presença explícita das iniciativas direta ou indiretamente 

relacionadas com a cultura nas prioridades de investimento, algumas delas permitem 

acomodar iniciativas de natureza cultural ou relacionadas com a cultura. 

Como foi indicado na secção anterior, existe um conjunto de objetivos temáticos que, em 

princípio, irão ser privilegiados pelos programas de CTE no período de programação 2014-

2020. Contudo, a este respeito convém referir que ainda não existem decisões definitivas 

nesta matéria, dado que alguns aspetos importantes dos programas se encontram todavia em 

fase de negociação entre as autoridades dos Estados Membros abrangidos pelos mesmos.  

Com base no diagnóstico programático da secção anterior, identifica-se um conjunto de 

oportunidades para iniciativas/projetos baseados na cultura, que poderiam ser financiados 

no âmbito de algumas das prioridades de investimento dos objetivos temáticos selecionados 

em cada programa de CTE. As prioridades de investimento consideradas neste caso são 

apenas as que resultam das opções de mobilização do governo português, incluídas no 

Acordo de Parceria, para cada um dos objetivos temáticos. Embora este exercício tenha uma 

considerável dose de incerteza, dado que as negociações estão ainda em curso, e um certo 

carácter especulativo, ao adiantar propostas de entry-points, considera-se que pode ser um 

elemento informador em matéria de escolhas políticas em eventuais negociações sobre a 

matéria. 

  

                                    
30 Mesmo no caso das prioridades dos programas de CTE, genericamente propostas por Portugal no Acordo de Parceria, apenas 

aparece no novo programa que conjuga as três vertentes de cooperação que abrange as Regiões Ultraperiféricas (Madeira, 

Açores e Canárias). A prioridade identificada é o desenvolvimento de parcerias para o estudo de temas de inclusão social e 

cultura. 



 

A fim de evitar um excesso de exaustividade, as oportunidades propostas irão concentrar-se 

nos programas de CTE com maior interesse para as entidades portuguesas, por serem 

representativos de aproximadamente 85% dos fundos disponíveis: Cooperação Territorial 

Espanha-Portugal, Espaço Atlântico, SUDOE e INTERREG Europe. De acordo com a 

informação atualmente disponível, os objetivos temáticos que serão privilegiados em cada 

um deles serão os seguintes: 

 Cooperação Territorial Espanha-Portugal (CTEP): OT1, OT3, OT5, OT6 e OT11; 

 Espaço Atlântico: OT1, OT4, OT5 e OT6; 

 SUDOE: OT1, OT3, OT4, OT5 e OT6; 

 INTERREG Europe: OT1, OT3, OT4 e OT6. 

A Tabela 8.1 apresenta, para cada objetivo temático [OT], considerado nos programas de 

CTE, e para algumas das prioridades de investimento [PI], estabelecidas no Acordo de 

Parceira no âmbito de cada um deles, um conjunto de possíveis entry-points para iniciativas 

de base cultural.31 Junto a cada uma das iniciativas consta o tipo de âmbito de cooperação, 

Transfronteiriça [CTF], Transnacional [CTN] ou Inter-regional [CIR], e inclusivamente o tipo 

de programa em que essa tipologia de iniciativa poderia ser enquadrável. Esta afetação 

depende dos objetivos temáticos de cada programa e do âmbito da proposta. Convém notar 

que os quatro programas considerados apenas irão financiar projetos inseridos no OT1, OT3, 

OT4, OT5, OT6 e OT11. Estes OT são os que constam na Tabela 8.1, com exceção do OT5, o 

qual, pela sua natureza, não permite enquadrar iniciativas de índole cultural.  

 

  

                                    
31 As propostas estão inspiradas em debates em curso no âmbito da Plataforma Culture Action Europe. 



 

Tabela 8.1 - Entry-points para Iniciativas de Base Cultural: Principais Programas de CTE em 
Portugal (2014-2020) 

Objetivo Temático OT1 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico e a inovação 

Prioridade de 
Investimento 

PI 1.2. Promoção do investimento das empresas em inovação e 

investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre 

empresas, centros de I&D e o setor do ensino superior, em especial a 

promoção do desenvolvimento de produtos e serviços, transferência 

de tecnologia, inovação social, eco-inovação e aplicações de interesse 

público, no estímulo da procura, em redes, clusters e inovação aberta 

através da especialização inteligente, apoio à investigação tecnológica 

aplicada, linhas piloto, ações de validação precoce de produtos, 

capacidades avançadas de produção e primeira produção, em 

especial no que toca às tecnologias facilitadoras essenciais e à difusão 

de tecnologias de interesse geral 

Possíveis entry-
points para 
iniciativas de base 
cultural 

(Exemplos de 
potenciais ações) 

 Desenvolvimento de produtos e serviços no sector cultural e criativo numa 

perspetiva transfronteiriça e transnacional (exemplo: plataformas transnacionais 

para a comercialização de moda); [CTF - CTEP] [CTN] 

 Ativação e implementação de clusters e redes de trabalho nos sectores cultural e 

criativo (exemplo: redes transfronteiriças de associações de profissionais do 

sector criativo); [CTF - CTEP] 

 Desenvolvimento de processos de inovação com recurso a métodos criativos, no 

quadro de intercâmbios transnacionais (exemplo: oferta de workshops e 

seminários de pensamento estruturado/ pensamento criativo e geração de ideias 

para atores económicos e sociais em regiões fronteiriças); [CTF - CTEP] 

 Estratégias de especialização inteligente que incluam os setores cultural e 

criativo, baseadas em evidências suportadas por informação estatística a nível 

local ou regional e em análises comparativas relacionadas com as mesmas 

(exemplo: mapeamento transfronteiriço dos setores cultural e criativo e 

desenvolvimento de projetos piloto de cooperação); [CTF - CTEP] 

 Projetos de inovação social nos que se privilegiem vertentes dos setores cultural e 

criativo, com potencial de transferência transnacional (exemplo: estabelecimento 

de redes de cidades europeias para o intercâmbio de boas práticas e métodos de 

trabalho no âmbito de projetos de inovação social nos setores cultural e criativo). 

[CTN] [CIR – INTERREG Europe] 

Objetivo Temático 
OT3 – Melhorar a competitividade das PME 

Prioridade de 
Investimento 

PI 3.1 Promover o empreendedorismo qualificado e criativo 

Possíveis entry-
points para 
iniciativas de base 
cultural 

(Exemplos de 
potenciais ações) 

 Desenvolvimento de planos educativos que promovam o empreendedorismo nas 

escolas e nas universidades com o intuito de formar futuros profissionais dos 

setores cultural e criativo, que desenvolvam a sua atividade profissional em áreas 

de fronteira (exemplo: seminários de empreendedorismo; cursos de gestão de 

empresas e organizações sociais); [CTF - CTEP] 

 Construção de redes de trabalho e comunidades de empreendedores nos setores 



 

cultural e criativo a nível transnacional (exemplo: plataformas de ativação para 

jovens profissionais de setores criativos); [CTF - CTEP] [CTN - SUDOE] 

 Estabelecimento de sistemas de apoio financeiro para empresas do setor cultural 

e criativo (exemplo: criação de esquemas de capital semente para jovens 

empreendedores de diferentes áreas do setor cultural e criativo). [CTF - CTEP] 

[CTN - SUDOE] 

Objetivo Temático OT4 – Apoiar a transição para uma economia de baixo carbono 

Prioridade de 
Investimento 

PI 4.3 Concessão de apoio à eficiência energética, à gestão inteligente 

da energia e à utilização das energias renováveis nas infraestruturas 

públicas, nomeadamente nos edifícios públicos e no setor da 

habitação  

Possíveis entry-
points para 
iniciativas de base 
cultural 

(Exemplos de 
potenciais ações) 

 Desenho de um plano de investimentos para infraestruturas culturais com o 

objetivo de melhorar a sua eficiência energética, do quadro da cooperação 

transnacional (exemplo: trocas de experiências entre profissionais da arquitetura 

e o design sobre métodos de construção, restauro e reforma de edifícios 

promotores da eficiência energética). [CTN] 

Prioridade de 
Investimento: 

PI 4.5 A promoção de estratégias de baixo teor de carbono para todos 

os tipos de territórios, nomeadamente, as zonas urbanas, incluindo a 

promoção da mobilidade urbana multimodal sustentável e medidas 

de adaptação relevantes para a atenuação  

Possíveis entry-
points para 
iniciativas de base 
cultural 

(Exemplos de 
potenciais ações) 

 Partilha de experiências em matéria de desenvolvimento urbano baseado na 

arquitetura solar a nível transnacional (exemplo: redes de transferência de boas 

práticas entre profissionais da arquitetura e a engenharia de produto em matéria 

de sustentabilidade); [CTN] [CIR – INTERREG Europe] 

 Aferição de boas práticas relativas à promoção de estratégias de baixo carbono 

junto da população local a nível transnacional (exemplo: promoção de 

comunidades e grupos de jardinagem e agricultura ecológica em contextos 

urbanos). [CTN] [CIR – INTERREG Europe] 

Objetivo Temático 
OT6 – Preservar e proteger o ambiente e promover a utilização eficiente de 

recursos 

Prioridade de 
Investimento 

PI 6.3 Conservação, proteção, promoção e desenvolvimento do 

património natural e cultural  

Possíveis entry-
points para 
iniciativas de base 
cultural 

(Exemplos de 
potenciais ações) 

 Desenvolvimento referências transnacionais relativas à renovação de edifícios 

culturais e infraestruturas (exemplo: plataformas e guias sobre intervenções 

arquitetónicas em edifícios históricos); [CTF - CTEP] [CTN] [CIR – 

INTERREG Europe] 

 Apoio a projetos de turismo cultural transfronteiriço (exemplo: eventos culturais 

comuns em áreas de fronteira, que incluam educação não formal sobre aspetos do 

património cultural próprio ou comum e educação multilinguística); [CTF - 

CTEP] 



 

 Suporte a projetos de educação cultural transfronteiriços (exemplo: iniciativas de 

partilha cultural entre escolas e instituições de educação não formal locais nas 

áreas fronteiriças); [CTF - CTEP] 

 Promoção da partilha de experiências sobre a reutilização de edifícios históricos no 

contexto da inovação social transfronteiriça ou transnacional (exemplo: abertura 

de ateliers em edifícios históricos ou edifícios sem uso específico). [CTF - CTEP] 

[CTN] [CIR – INTERREG Europe] 

Objetivo Temático 
OT11 – Melhorar a qualidade institucional e a eficiência das administrações 

públicas 

Prioridade de 
Investimento 

PI 11.1 Investimento nas capacidades institucionais e na eficiência das 

administrações e dos serviços públicos, a fim de realizar reformas, 

legislar melhor e governar bem 

Possíveis entry-
points para 
iniciativas de base 
cultural 

(Exemplos de 
potenciais ações) 

 Promoção do intercâmbio e a cooperação em matéria de assistência técnica para as 

administrações culturais envolvidas nos programas de CTE (exemplo: planos de 

formação e programas de estudos comuns relacionados com a dimensão cultural 

dos programas de CTE); [CTF - CTEP] 

 Apoio a redes transfronteiriças de administrações, organizações e também 

associações culturais, assim como a projetos de cidadãos e outros tipos de 

cooperação (exemplo: redes transfronteiriças de associações e companhias 

artísticas). [CTF - CTEP] 

Prioridade de 
Investimento 

PI 11.2 Criação de capacidades para os agentes que operam no domínio 

da educação, da aprendizagem ao longo da vida, da formação, do 

emprego e das políticas sociais, inclusive através de pactos setoriais e 

territoriais de preparação de reformas a nível nacional, regional e 

local  

Possíveis entry-
points para 
iniciativas de base 
cultural 

(Exemplos de 
potenciais ações) 

 Realização de estudos e conferências e promoção de partilha de experiências sobre 

a integração da criatividade nas políticas educativas (exemplo: ciclos de 

conferências sobre educação e formação criativa e programas de acompanhamento 

piloto de experiências de integração de jovens e profissionais criativos). [CTF - 

CTEP] 

  



 

De fora das propostas anteriores ficaram os programas de CTE menos relevantes em termos 

de dotação financeira, para Portugal, de acordo com os dados do período 2007-2013. Na 

cooperação transfronteiriça, o relativo à cooperação deste tipo no Mediterrâneo (ENPI), na 

cooperação transnacional, o centrado na bacia do Mediterrâneo (MED) e o Madeira-Açores-

Canárias (MAC), e na cooperação inter-regional, as redes do ESPON, INTERACT e URBACT. 

Dado que os objetivos temáticos que estes programas irão financiar no próximo período de 

programação não são totalmente conhecidos e dado que poderão ser alguns dos que, em 

princípio, não serão contemplados nos principais programas, propõem-se, a seguir, um 

conjunto de entry-points para iniciativas de base cultural no contexto do OT2, OT8, OT9 e 

OT10.32 De igual forma que no grupo anterior, apenas são consideradas algumas das 

prioridades de investimento que, por opção política, foram privilegiadas pelo governo no 

Acordo de Parceira, em função da sua capacidade para acomodar iniciativas de base cultural. 

A Tabela 8.2 apresenta os entry-points propostos, acompanhados de um exemplo de 

iniciativa, para cada uma das prioridades de investimento consideradas no âmbito dos quatro 

objetivos temáticos não incluídos na Tabela 8.1. Convém referir que, neste caso, não se 

associam tipologias de cooperação ou programas aos vários entry-points que se propõem. 

  

                                    
32 Convém referir que, dado que a negociação dos principais programas não está totalmente fechada, alguns desses OT não 

considerados, OT2, OT8, OT9 e OT10, poderão ser ainda incorporados nos programas durante o decurso das negociações. 



 

Tabela 8.2 - Entry-points para Iniciativas de Base Cultural: Outros Programas de CTE em Portugal 
(2014-2020) 

 

Objetivo Temático OT 2 – Melhorar o acesso às TIC, bem como a sua utilização e qualidade 

Prioridade de 
Investimento 

PI 2.3. Reforço das aplicações de TIC na administração em linha, 

infoinclusão, cultura em linha e saúde em linha 

Possíveis entry-
points para 
iniciativas de base 
cultural 

(Exemplos de 
potenciais ações) 

 Apoio às trocas profissionais transnacionais para a modernização dos e-Services 

entre administrações culturais e ministérios relacionados (exemplo: 

implementação de sistemas eletrónicos para a partilha de boas práticas e 

experiências de sucesso). 

 

Objetivo Temático 
OT 8 – Promover a sustentabilidade e a qualidade do emprego e apoiar a 

mobilidade dos trabalhadores 

Prioridade de 
Investimento 

PI 8.8 A concessão de apoio ao desenvolvimento de viveiros de 

empresas e o apoio à atividade por conta própria, às microempresas e à 

criação de empresas  

Possíveis entry-
points para 
iniciativas de base 
cultural 

(Exemplos de 
potenciais ações) 

 Promoção de incubadoras de empresas dos setores cultural e criativo nas áreas de 

fronteira (exemplo: transformação de edifícios históricos em incubadoras 

transfronteiriças, em zonas de fronteira, que incluam programas de treino 

multilingues e de formação multicultural); 

 Desenvolvimento de mecanismos de apoio e programas de orientação para a 

criação de empresas nos setores cultural e criativo, envolvendo parceiros 

transfronteiriços (exemplo: disponibilização de instalações para microprojectos 

vocacionados para a imersão profissional de jovens empreendedores dos setores 

cultural e criativo em áreas de fronteira). 

 

Prioridade de 
Investimento 

PI 8.9 A concessão de apoio ao crescimento propício ao emprego 

através do desenvolvimento do potencial endógeno como parte 

integrante de uma estratégia territorial para zonas específicas, 

incluindo a conversão de regiões industriais em declínio e 

desenvolvimento de determinados recursos naturais e culturais e da 

sua acessibilidade  

Possíveis entry-
points para 
iniciativas de base 
cultural 

(Exemplos de 
potenciais ações) 

 Implementação de programas de apoio e orientação para a criação de empresas nos 

setores cultural e criativo, em colaboração com parceiros transfronteiriços 

(exemplo: implementação de programas de formação transfronteiriços com 

conteúdos culturais e promoção de empresas criativas nas áreas fronteiriças). 

 

  



 

Objetivo Temático 
OT 9 – Promoção da inclusão social e combate da pobreza 

Prioridade de 

Investimento 

PI 9.3 Luta contra todas as formas de discriminação e promoção da 

igualdade de oportunidades  

Possíveis entry-

points para 

iniciativas de base 

cultural 

 

(Exemplos de 

potenciais ações) 

 Desenvolvimento de redes transfronteiriças e de programas de apoio a mulheres 

que trabalham no setor cultural e criativo (exemplo: programas educativos comuns 

sobre gestão e participação cultural especialmente desenhados e vocacionados para 

públicos femininos). 

 

Prioridade de 

Investimento 

PI 9.8 A concessão de apoios à regeneração física, económica e social 

das comunidades desfavorecidas em zonas urbanas e rurais  

Possíveis entry-

points para 

iniciativas de base 

cultural 

(Exemplos de 

potenciais ações) 

 Troca de experiências relativas a projetos inovadores para fomentar a participação 

cultural de população carente em comunidades urbanas e rurais num cenário 

transnacional (exemplo: redes de trabalho de âmbito europeu entre administrações 

culturais para a promoção da participação cívica e cultural da população 

economicamente desfavorecida). 

 

Objetivo Temático 

OT 10 – Investir na educação, na formação e na formação profissional para 

a aquisição de competências e a aprendizagem ao longo da vida 

Prioridade de 

Investimento 

PI 10.3 Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da 

vida, para todas as faixas etárias em contextos formais, não formais e 

informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das 

competências dos trabalhadores e promoção de percursos de 

aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas  

Possíveis entry-

points para 

iniciativas de base 

cultural 

(Exemplos de 

potenciais ações) 

 Realização de formações e workshops transfronteiriços para o desenvolvimento de 

competências culturais e criativas, o intercâmbio cultural e a formação em línguas 

(exemplo: plataforma/rede transfronteiriça de centros culturais/artísticos e de 

associações de promoção do diálogo e o conhecimento interculturais). 

 

Prioridade de 

Investimento 

PI 10.5 Investimentos na educação e na formação profissional para a 

aquisição de competências e a aprendizagem ao longo da vida através 

do desenvolvimento das infraestruturas educativas e formativas  

Possíveis entry-

points para 

iniciativas de base 

cultural 

(Exemplos de 

potenciais ações) 

 Investimento em infraestruturas para a educação e a formação nas áreas culturais e 

criativas, para uso transfronteiriço (exemplo: renovação de centros de formação e 

de instalações que tenham um elevado potencial de aproveitamento para fins 

formativos nas zonas fronteiriças). 

 

   

  



 

Nesta secção é elaborada uma análise SWOT à ligação entre o setor cultural (entidades e 

responsáveis políticos do setor) e os programas de CTE. Pretende-se identificar um conjunto 

de pontos fracos e fortes dos stakeholders do setor, assim como as ameaças e oportunidades 

que resultam destes programas no período de programação 2014-2020. A finalidade última 

deste exercício de diagnóstico é fundamentar um conjunto de recomendações que deveriam 

informar a intervenção política para melhorar o posicionamento da cultura nos programas de 

CTE no próximo ciclo de programação. A análise SWOT baseia-se em três fontes: i) as 

principais conclusões das entrevistas aos beneficiários dos programas de CTE, no âmbito da 

cultura no período de programação 2007-2013, e aos responsáveis pela coordenação e gestão 

dos programas; ii) a análise do desempenho das entidades portuguesas participantes em 

projetos culturais de CTE, nos últimos períodos de programação, em especial, no período 

2007-2013; e, iii) a informação disponível sobre as orientações do Acordo de Parceria e as 

prioridades dos programas operacionais de CTE para o próximo período de programação. 

 

Tabela 8.3 - Análise SWOT à situação da cultura nos programas de CTE em Portugal 
 

SWOT 

Pontos fracos 

Sobre as entidades beneficiárias 

 Em algumas ocasiões, escassa adequação das entidades participantes em projetos de base 

cultural; muitos dos beneficiários não têm uma relação direta com a cultura, o que 

deturpa a essência dos programas e condiciona os resultados do próprio projeto; 

 Reduzida pro-atividade para organizar candidaturas e montar parcerias atempadamente, 

de forma a garantir o sucesso das ideias a materializar no âmbito dos projetos; 

 Moderada cultura de cooperação; 

 Em alguns programas, dependência crescente das consultoras especializadas, para 

conceber, preparar e submeter candidaturas e negociar e montar parcerias;  

 Escassa robustez financeira, que se traduz em dificuldades para garantir a contrapartida 

nacional e para fazer face aos longos períodos de reembolso destes programas;  

 Fraca capacidade de resposta às exigências dos programas em matéria administrativa e 

financeira; 

 Escassa perceção da importância da divulgação de resultados, nomeadamente para fins de 

legitimação da participação e financiamento nos programas.  

  



 

 
Sobre os programas e a sua gestão 

 Escasso empenho nas atividades de dinamização e animação de entidades e de promoção 

de parceiras e redes, nomeadamente, da parte da estrutura de coordenação nacional; 

 Excessiva concentração temática e falta de flexibilidade para acomodar iniciativas fora dos 

âmbitos prioritários; 

 Excesso de carga burocrática na gestão administrativa; 

 Excesso de rigor na análise das despesas, no âmbito dos pedidos de pagamento; 

 Crescente perda de atratividade e descredibilização entre os potenciais beneficiários, 

quando confrontados os custos e as responsabilidades com os benefícios e o valor 

acrescentado dos projetos. 

Sobre a tutela 

 Falta de uma estratégia que alinhe as prioridades políticas do governo com as prioridades 

dos programas, permitindo uma participação mais adequada e com maior valor 

acrescentado; 

 Défice de concertação com outras administrações com competências em matéria de 

política cultural, especialmente com a administração local; 

 Falta de dinamização e de organização das entidades do sector para promover a 

participação nos programas. 

Pontos fortes 

Sobre as entidades beneficiárias 

 Preocupação em conseguir parceiros ativos e motivados e em manter o dinamismo da 

parceria; 

 Elevada criatividade e boa capacidade de resposta; 

 Facilidade para lidar com a diferença; 

 Considerável capacidade de geração de empatia. 

Sobre os programas e a sua gestão 

 Disponibilização de oportunidades para o desenvolvimento de projetos com entidades de 

outros países, oferecendo a possibilidade de potenciar a fertilização cruzada de ideias; 

 Possibilidade de realização de intercâmbios de experiências e boas práticas; 

 Disponibilização de recursos a fundo perdido para a realização das atividades dos 

projetos; 

 Empenho na negociação de aprovação de candidaturas, com vista a assegurar o 

financiamento dos projetos mais relevantes para as entidades portuguesas. 

 Preocupação em garantir a que os chefes de fila portugueses têm capacidade para levar a 

cabo as tarefas previstas, de forma a preservar a boa imagem das entidades portuguesas. 

 

  



 

Sobre a tutela 

 Interesse em melhorar a organização do sector cultural no seu conjunto de forma a 

potenciar a produção e consumo culturais em Portugal; 

 Preocupação com a tomada de decisões informadas sobre a matéria, com base em estudos 

parcelares sobre diferentes dimensões relevantes ou com impacto no sector da cultura em 

Portugal; 

 Consciência das oportunidades de financiamento para a cultura que oferecem tanto os PO 

mainstream como os de CTE, no âmbito da Política de Coesão. 

Ameaças 

 Crescente limitação de recursos, nomeadamente financeiros e humanos, das entidades 

beneficiárias, com destaque para as do setor público, que pode condicionar a sua 

participação nos programas; 

 Progressiva perda de importância da cultura nas orientações e temáticas dos programas; 

 Potencial reforço da concentração dos projetos em entidades de maior dimensão para 

evitar problemas de falta de capacidade e a dispersão de iniciativas e temáticas; 

 Significativa dificuldade para destacar alguns aspetos transversalmente valorizados nos 

projetos, tais como a inovação e o empreendedorismo, dificilmente evidenciáveis nas 

iniciativas baseadas na cultura; 

 Dificuldade para tangibilizar os resultados dos projetos culturais, através de indicadores 

de desempenho objetivos, num contexto de crescente foco nos resultados. 

Oportunidades 

 Potencial incremento da atratividade dos programas pelo aumento da taxa de 

cofinanciamento para 85% do orçamento; 

 Provável simplificação do processo de candidaturas e diminuição das exigências em 

matéria administrativa; 

 Manutenção das possibilidades de reforçar parcerias e redes de entidades à escala 

transnacional; 

 Continuação das oportunidades de partilha de experiências e benchmarking 

internacional; 

 Eventual reforço do objetivo de CTE a nível comunitário e, consequentemente, potencial 

alargamento dos programas a países e territórios que partilham elementos identitários 

relevantes com Portugal.  

 
  



 

 

 

 

 

 

 

Parte IX 

Conclusões e Recomendações 
 
 

 

 

 

 

 

  



 

 

Neste estudo foi efetuada uma análise dos programas de Cooperação Territorial Europeia, 

nomeadamente, na sua dimensão cultural, assim como da sua aplicação em Portugal nos 

últimos períodos de programação. Para garantir o correto enquadramento da temática foi 

realizada uma revisão sintética da política de coesão e do seu objetivo de Cooperação 

Territorial Europeia, bem como da literatura técnica que relaciona cultura, economia e 

desenvolvimento territorial. Para complementar o enquadramento temático e o diagnóstico, 

efetuou-se uma análise com uma clara componente estratégica, no âmbito da qual foram 

exploradas as oportunidades de financiamento para as iniciativas de base cultural que 

potencialmente poderão oferecer os programas de CTE, e são elencadas (a seguir) um 

conjunto de recomendações de política para melhorar o desempenho das entidades 

portuguesas nestes programas. 

As principais conclusões do estudo são sintetizadas nos seguintes pontos: 

1. A cultura assume um papel cada vez mais determinante enquanto elemento promotor 

da competitividade dos territórios, gerador de emprego e riqueza, dinamizador da 

coesão social e territorial e instrumento de afirmação internacional das comunidades. 

O seu papel mais preponderante é ao nível local e regional. 

2. De acordo com os estudos de impacto macroeconómico mais recentes, a cultura 

representa à volta de 3% da riqueza nacional nas economias avançadas. A nível 

territorial, os impactos da atividade cultural no desenvolvimento económico e na 

coesão social afiguram-se também significativos, ainda que neste caso os desafios, em 

termos de mediação, sejam consideravelmente maiores. De qualquer forma, existe um 

consenso alargado sobre os vários canais de difusão dos efeitos destas atividades no 

território. O emprego, o volume de negócios das empresas, o PIB local e regional, a 

inovação de produtos, serviços e processos, a integração social, a imagem da cidade 

ou da região e o patriotismo local e a autoimagem são alguns dos mais importantes. 

No âmbito comunitário, o papel da cultura e das indústrias culturais e criativas tem 

sido relevado através de: i) documentos estratégicos e de reconhecimento de boas 

práticas neste domínio; e ii) estudos de impacto das intervenções baseadas na cultura, 

financiadas por fundos da política de coesão, no desenvolvimento regional. 

3. A Cooperação Territorial Europeia é um dos objetivos da política de coesão. Este 

objetivo tem vindo a ganhar relevância na agenda política europeia, devido à maior 

importância concedida às políticas para a coesão territorial, ao maior envolvimento 



 

dos governos regionais e locais na definição e implementação das políticas europeias e 

ao reconhecimento do seu papel impulsionador do processo de integração europeia. O 

sector cultural e as indústrias criativas são parceiros naturais dos programas de 

Cooperação Territorial Europeia, dado que, por um lado, promovem a dimensão 

sociocultural e transnacional e, por outro, dinamizam o intercâmbio e a transferência 

de boas práticas em amplas áreas de cooperação e no território europeu.  

4. No período de programação 2007-2013, Portugal recebeu à volta de 118 milhões de 

euros dos programas de Cooperação Territorial Europeia. O POCTEP, com 60,5 

milhões de euros, o Espaço Atlântico, com 19,5 milhões de euros, o SUDOE, com 12,3 

milhões de euros e o INTERREG IVC, com 7,4 milhões de euros concentram quase 

85% dos recursos da CTE para Portugal, nesse período de programação. Em termos 

globais, as prioridades privilegiadas pelos vários programas foram a de Ambiente e 

Desenvolvimento Sustentável (38%) e a de Inovação na Competitividade e Emprego 

(36%). 

5. De acordo com a definição abrangente de projetos culturais, no período de 

programação 2007-2013, 1.216 projetos de um universo de 5.617 têm caráter cultural. 

5.866 parceiros, dos 31.116 que estiveram envolvidos em projetos de CTE, 

participaram em projetos de base cultural. Em termos de financiamento, os projetos 

culturais obtiveram 992 milhões de euros dos 6.471 milhões de financiamento 

alocados aos projetos de CTE. 

6. 190 entidades portuguesas são parceiras de 84 projetos de base cultural, beneficiando 

de um financiamento de cerca de 22 milhões de euros, que corresponde a 19,6% do 

financiamento para projetos com componente cultural nos nove programas de CTE 

em que Portugal participa. Destaca-se o PO de Cooperação Transfronteiriça Espanha-

Portugal, por concentrar mais de metade dos projetos, cerca de dois terços dos 

parceiros e 15,9 milhões de euros de financiamento. Segue-se o programa INTERREG 

IVC, com um quinto dos parceiros e 2,3 milhões de recursos FEDER. Nos programas 

ENPI MED CBC e ESPON não há qualquer projeto da área da cultura com parceiros 

portugueses. 

7. A distribuição dos projetos, parceiros e financiamento por domínio cultural é 

escassamente diversificada. Relativamente ao número de projetos em que participam 

entidades portuguesas, destaca-se o domínio Interdisciplinar com 27, seguido do 

Turismo Cultural com 23 e do Património com 22 projetos. No total, estes três 

domínios culturais abrangem aproximadamente 85% dos projetos. Nas distribuições 

por parceiro e financiamento, o Turismo Cultural assume uma posição de liderança, 

com quotas de cerca de 49% e 50%, respetivamente. 



 

8. Das 190 entidades portuguesas parceiras de projetos com conteúdo cultural, mais de 

metade (54%) são autarquias locais. Cerca de um quarto pertencem à administração 

central e regional (24%) e quase um quinto ao terceiro setor (18%). As empresas têm 

uma participação relativamente marginal em projetos de índole cultural (5%), dado 

que apenas 9 empresas participam como parceiros neste tipo de projetos. Das 190 

entidades portuguesas, unicamente 13 aparecem como chefe de fila. Delas, seis 

pertencem ao terceiro setor, quatro são autarquias locais e dois são entidades da 

administração central e regional e a que resta é uma empresa privada. 

9. As principais motivações apontadas pelas entidades portuguesas para participar em 

projetos de CTE de índole cultural são a partilha de experiências e soluções e o 

desenvolvimento de ideias para cobrir necessidades culturais ou relacionadas com a 

cultura, ou atrair e desenvolver negócios. Foram ainda referidas a diversificação, 

qualificação e complexificação setorial e a potenciação de recursos locais e o 

contributo para a conceção de políticas públicas eficazes. 

10. Existe um conjunto de aspetos-chave para garantir o sucesso das candidaturas aos 

projetos de CTE, nomeadamente, a qualidade da parceria, a pertinência do tema e a 

sua justificação, a experiência e capacidade do chefe de fila, a estrutura da 

candidatura, a repartição de tarefas e a razoabilidade do orçamento. Embora o 

recurso a consultoras possa aumentar a probabilidade de sucesso de uma 

candidatura, também a pode desvirtuar se as preocupações e necessidades das 

entidades não forem tidas em consideração. 

11. Na perspetiva dos beneficiários, os principais problemas durante a fase de execução 

destes projetos são os de carácter administrativo e financeiro. Em relação a estes 

últimos, as baixas taxas de execução são um indício dos mesmos. Os problemas neste 

domínio relacionam-se com os cortes nas dotações financeiras de muitas das 

entidades envolvidas, sobretudo as públicas, e com a ausência de adiantamentos e a 

utilização de um sistema de reembolsos com diversos níveis de controlo, que provoca 

atrasos consideráveis no recebimento das despesas efetuadas. 

12. No período de programação 2014-2020, a Cooperação Territorial Europeia será 

financiada com 8.948 milhões de euros, exclusivamente através do FEDER. Desse 

montante, 74,1% destina-se à cooperação transfronteiriça, 20,4% aos programas de 

cooperação transnacional e 5,5% à cooperação interregional. 

13. No próximo período de programação a cultura aparece marginalmente nas 

orientações temáticas da política de coesão. Concretamente, apenas é mencionada no 

objetivo seis do Regulamento do FEDER, no contexto da proteção, promoção e 

desenvolvimento da herança cultural. Apesar da escassa presença explícita das 



 

iniciativas direta ou indiretamente relacionadas com a cultura nas prioridades de 

investimento, algumas delas permitem acomodar iniciativas de natureza cultural ou 

relacionadas com a cultura. 

14. A dotação indicativa para os programas de CTE para Portugal, no período de 

programação 2014-2020, é de aproximadamente 107 milhões de euros. Desses 

recursos, mais de 60% serão destinados à cooperação transfronteiriça. A taxa de 

cofinanciamento nestes programas passará a ser de 85% do orçamento das 

intervenções. 

15. De acordo com o Acordo de Parceira, os PO do objetivo de Cooperação Territorial 

Europeia, que resultem de processos de negociação com outros Estados membros e a 

Comissão Europeia, devem promover oportunidades no âmbito: i) da valorização do 

conhecimento e da inovação no quadro da Estratégia Europa 2020; ii) da melhoria da 

competitividade das PME; iii) da adaptação às alterações climáticas e da prevenção e 

gestão de riscos; iv) da proteção do meio ambiente e da eficiência de recursos; e, v) do 

emprego e da mobilidade laboral. Contudo, os PO de cada programa terão presentes 

as especificidades das suas áreas de intervenção e a sua própria natureza, portanto, as 

prioridades e, inclusivamente, os objetivos temáticos a priorizar poderão ser 

ligeiramente diferentes. 

16. Foram identificadas um conjunto de oportunidades para iniciativas/projetos 

baseados na cultura, que podem ser financiados no âmbito de algumas das 

prioridades de investimento dos objetivos temáticos selecionados em cada programa 

de CTE. As prioridades de investimento consideradas são apenas as que resultam das 

opções de mobilização do governo português para cada um dos objetivos temáticos. 

Os entry-points propostos concentram-se nos programas de CTE com maior interesse 

para as entidades portuguesas, por serem representativos de aproximadamente 85% 

do FEDER indicativo. 

17. Realizou-se uma análise SWOT sobre a situação da cultura nos programas de 

Cooperação Territorial Europeia. Foram identificados os principais pontos fracos e 

fortes dos stakeholders do setor, assim como as principais ameaças e oportunidades 

que resultam destes programas. Apesar das fragilidades das entidades beneficiárias, 

dos problemas dos programas e do défice de estratégia no setor, estes PO oferecem 

um conjunto de oportunidades de financiamento, que podem ser aproveitadas 

reforçando os aspetos positivos dos stakeholders do setor e delineando uma estratégia 

que minimize os impactos das potenciais ameaças identificadas neste domínio. 

  



 

Apresentam-se de seguida um conjunto de recomendações que visam informar a intervenção 

política para melhorar o posicionamento da cultura nos programas de CTE em que Portugal 

participa no período de programação 2014-2020. 

1. Não estando o Acordo de Parceria totalmente fechado, a Secretaria de Estado da 

Cultura deve promover, no âmbito das negociações ainda em curso, um conjunto de 

diligências para que a Cultura e as iniciativas culturais apareçam explicitamente no 

documento; 

2. No contexto da CTE, estando ainda em curso as negociações para a definição das 

prioridades e termos dos programas, a Secretaria de Estado da Cultura deve 

promover, junto das autoridades portuguesas com responsabilidade em matéria de 

programação (Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional e órgãos de 

planeamento das Regiões Autônomas), a inclusão de entry-points que permitam 

desenvolver iniciativas de base cultural nesses programas; 

3. A Secretaria de Estado da Cultura deve delinear, juntamente com as entidades do 

setor, uma estratégia clara para a utilização dos fundos destes programas, 

maximizando as possibilidades de obter aprovação em projetos promovidos, liderados 

ou em que participem entidades portuguesas; 

4. Dado que uma parte significativa das competências em matéria cultural estão fora da 

esfera de influência do governo central, a Secretaria de Estado da Cultura deve 

promover um diálogo com outras administrações, nomeadamente com os municípios, 

e com as Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional, encarregues da 

conceção e gestão dos PO regionais, para garantir a coerência das políticas culturais, a 

concertação estratégica e uma abordagem eficiente para a participação nos programas 

de CTE; 

5. A Secretaria de Estado da Cultura, diretamente ou através das suas Direções 

Regionais, deve incentivar a participação de entidades culturais ou com 

responsabilidades em matéria de política cultural nas ações de informação, formação 

e animação que venham a ser organizadas pela Agência para o Desenvolvimento e 

Coesão(antigo IFDR), as Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional e as 

Autoridades de Gestão dos Programas; 

6. Dado que em alguns programas a seleção de projetos não responde apenas a uma 

lógica concorrencial, e outras dimensões relacionadas com a nacionalidade, a 

temática, a liderança ou as disponibilidades financeiras são também tidas em 

consideração, aquando da montagem de parceiras e da aprovação dos projetos, a 



 

Secretaria de Estado da Cultura deve estar atenta às oportunidades que possam ir 

surgindo ao longo da execução dos programas; 

7. A Secretaria de Estado da Cultura deve promover junto da Agência para o 

Desenvolvimento e a Coesão e as Comissões de Coordenação e Desenvolvimento 

Regional uma bolsa de potenciais parceiros com interesse e capacidade em participar 

nos programas de CTE, facilitando, desta forma, a sua integração em parcerias em 

fase de montagem ou em projetos em fase de execução (em substituição de parceiros) 

e a sua participação em redes de intercâmbio de experiências e boas práticas; 

8. Para a constituição dessa bolsa de entidades, convém ter em consideração que, no 

período de programação 2014-2020, as exigências dos programas serão maiores e a 

concentração temática obrigará a que o número de projetos aprovados diminua, 

aumentando, portanto, a sua abrangência e dotação financeira. Nestas circunstâncias, 

os requisitos de capacidade e competência (técnica, administrativa e financeira) das 

entidades a incluir deverão ser apurados com antecedência para evitar desistências e 

problemas que possam condicionar a boa execução dos projetos; 

9. Dado que em alguns programas de CTE, a participação das administrações com 

responsabilidade em matéria cultural de âmbito regional é privilegiada, as Direções 

Regionais da Cultura devem ver melhoradas as suas dotações técnicas e de recursos 

humanos e financeiros para não verem condicionada a sua participação nos 

programas; 

10. Atendendo a que nos programas de CTE existem um conjunto de prioridades não 

culturais, às que se podem associar dimensões culturais no âmbito dos projetos, 

nomeadamente o ambiente, o turismo, ou a reabilitação patrimonial e paisagística, a 

Secretaria de Estado da Cultura deve promover, conjuntamente com as tutelas dessas 

áreas, a concertação entre entidades desses sectores, com a finalidade de melhorar a 

montagem das candidaturas e a pertinência das temáticas. Esta abordagem é 

especialmente importante no âmbito dos programas de cooperação transfronteiriça, 

designadamente no Portugal-Espanha, e no de cooperação multi-vertente, que irá 

abranger as Regiões Ultraperiféricas da Madeira, os Açores e as Canárias; 

11. Ainda sobre as temáticas, dado que aspetos como a inovação e o empreendedorismo 

serão transversalmente privilegiados no âmbito das prioridades, conviria que a tutela 

delineasse uma estratégia para evidenciá-los em iniciativas de base cultural ou 

relacionadas com a cultura, atendendo a que a sua ligação com este tipo de temáticas 

pode não ser, à partida, muito intuitiva; 



 

12. Em relação à operacionalização das candidaturas, seria pertinente efetuar um 

levantamento das consultoras que operam no mercado dos projectos de CTE, tanto 

em Portugal como noutros países com relevância, nomeadamente em Espanha, 

especialmente no domínio cultural. Justificar-se-ia também reunir com algumas delas 

para entender a sua forma de operar e tirar partido da sua experiência, tanto na 

preparação de candidaturas e montagem de parcerias, como no apoio à gestão dos 

projetos; 

13. Para facilitar a execução dos programas, a Secretaria de Estado da Cultura, no âmbito 

dos contactos políticos com a Secretaria de Estado do Desenvolvimento Regional, 

deve impulsionar a simplificação dos procedimentos de controlo e a melhoria do 

acompanhamento dos projetos por parte da Agência para o Desenvolvimento e a 

Coesão; 

14. A Secretaria de Estado da Cultura deve promover e contribuir para a divulgação dos 

projetos de caráter cultural liderados ou em que participam entidades portuguesas, 

com o objetivo de incrementar a visibilidade dos resultados dos projetos e das 

próprias entidades, e legitimar a sua participação neste tipo de programas. Estas 

práticas de comunicação são especialmente importantes no caso dos projetos que 

foram alvo de reconhecimento pelas Autoridades de Gestão dos programas e 

passaram à fase de capitalização, na qual se pretendem destacar boas práticas e 

perpetuar resultados; 

15. A propósito do potencial reforço do objetivo de CTE, a Secretaria de Estado da 

Cultura deve ter um papel ativo na definição das orientações estratégicas de Portugal 

neste domínio, promovendo o alargamento dos territórios cobertos por programas de 

CTE a países com os que se partilhem elementos identitários relevantes, tais como a 

língua, a cultura ou o património. Nestas circunstâncias, os esforços devem 

concentrar-se na inclusão, a prazo, nos programas dos Países Africanos de Língua 

Oficial Portuguesa, em especial, da República de Cabo Verde por motivos de 

proximidade com os territórios insulares do país. 
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Tabela 11.1 - Número de projetos, número de parceiros e financiamento por programa de 
CTE (2000 - 2006) 

 

Programas de Cooperação Territorial Europeia 
Nº de 

Projetos 
Nº de 

Parceiros 
Financiamento 

Europeu (em €) 

Cooperação Transfronteiriça 1.752 4.533 321.567.709,00 
  Alpenrhein – Bodensee – Hochrhein (AT-DE-CH-LI) 128 391 16.028.118,00  
  Ems-DollartRegion(DE-NL) 72 72 40.181.059,00  
  Estonia - Latvia – Russia (EE-LV-RU) 46 181 7.459.157,00  
  Euregio Meuse – Rhine (NL-BE-DE) 84 442 47.257.287,05  
  Finland - Estonia (FI-EE) 149 579 9.695.730,00  
  France – Wallonia – Flanders (FR-BE) 6 26 1.412.234,09  
  Franco British Programme (FR-UK) 175 175 -  
  Fyn - K.E.R.N. (DK/DE) 24 87 15.545.294,94  
  Germany – Luxembourg – Germanophone Belgium 29 88 3.720.142,38  
  Hungary - Romania - Serbia and Montenegro 149 385 -  
  Ireland – Wales (IE-UK) 96 191 44.382.542,00  
  Italy – Adriatic (IT-AL-BA-HR-SCG) 67 67 1.399.243,25 
  Italy - Malta (IT-MT) 12 51 4.643.782,00  
  Latvia – Lithuania – Belarus (LV-LT-BY) 54 245 10.019.049,29  
  Lithuania – Poland – Russia (LT-PL-RU) 150 462 37.712.995,00  
  Nord (FI-SE-NO-RU) 96 168 -  
  Öresundregion (SE-DK) 84 176 -  
  Saarland – Mosel – Lorraine – Western Palatinate (DE-FR) 34 96 24.723.227,00  
  Saxony – Czech Republic (DE-CZ) 85 85 11.321.548,00  
  Saxony – Poland (DE-PL) 45 45 7.588.860,00  
  Skärgården (SE-FI) 28 77 5.069.472,00  
  Sønderjylland – Schleswig (DK-DE) 44 98 12.878.023,00  
  Storstrøm – Ostholstein – Lübeck (DK-DE) 30 76 -  
  Wallonia – Lorraine – Luxemburg (BE-FR-LU) 65 270 20.529.945,00  

Cooperação Transnacional 937 10.220 1.183.706.932,55 
  Alpine Space 58 674 54.392.061,00  
  Archimed 73 538 102.738.757,84  
● Atlantic Area 81 694 97.443.600,78  
  Baltic Sea Region 132 3.053 120.368.915,51  
  Cadses 137 1.607 147.114.113,78 
● Caribbean 16 58 2.770.433,00  
  North Sea Region 70 557 137.465.354,00  
  North West Europe 94 869 305.104.073,00  
  Northern Periphery 46 409 26.690.969,00  
● South West Europe 87 529 68.258.332,70  
● Western Mediterranean 143 1.232 121.360.321,94  

Cooperação Inter-regional 356 3.441 296.116.052,63 
● ESPON I 34 237 5.840.629,03  
● Interact I 22 196 8.774.739,50  
● Interreg III C East 73 681 64.298.855,58  
● Interreg III C North 35 376 29.918.741,39  
● Interreg III C South 83 666 114.633.962,00  
● Interreg III C West 73 904 65.436.020,13  
● URBACT I 36 381 7.213.105,00  

Total - Programas de Cooperação Territorial Europeia 3.045 18.194 1.801.390.694,18 

 
Fonte: Cálculos próprios com base nos dados obtidos no portal do keep - Knowledge and Expertise in European 

Programmes (http://www.territorialcooperation.eu/keep/). 

  

http://www.territorialcooperation.eu/keep/


 

Tabela 11.2 - Número de projetos, número de parceiros e financiamento por programa de 
CTE (2007 - 2013) 

 

Programas de Cooperação Territorial Europeia 
Nº de 
Projetos 

Nº de 
Parceiros 

Financiamento 
Europeu (em €) 

Cooperação Transfronteiriça 3.550 14.901 3.365.455.640,81 
  2 SEAS (FR-UK-BE-NL) 86 551 155.763.631,72 

  Alpenrhein-Bodensee-Hochrhein (DE-AT-CH-LI) 91 588 22.140.878,12 

  Austria - Czech Republic (AT-CZ) 47 155 14.621.519,70 

  Austria - Hungary (AT-HU) 58 244 64.831.294,67 

  Bavaria – Austria (DE-AT) 74 212  

  Border Region Flanders – Netherlands (BE-NL) 55 518 85.265.710,68 

  Botnia Atlantica (SE-FI-NO) 64 185 26.581.206,00 

  Central Baltic(FI-SE-EE-LA) 122 672 98.182.661,00 

  Czech Republic – Poland (CZ-PL) 162 422 153.025.367,50 

  Estonia – Latvia (EE-LV) 62 264 37.978.022,10 

  EUREGIO Meuse – Rhine (NL-BE-DE) 48 340 66.059.997,41 

  Fehmarnbelt Region Sjælland – Ostholstein - Lübeck-
Plön (DK-DE) 

24 87 17.199.623,91 

  France - Switzerland(FR-CH) 72 144 41.564.663,13 

  France (Channel) - England 69 407 77.059.397,30 

  Greater Region (BE-DE-FR-LU) 122 536 95.895.200,80 

  Greece  -Bulgaria (EL-BG) 90 325 109.194.158,25 

  Greece – Cyprus (EL-CY) 53 177 41.421.597,66 

  Greece – Italy (EL-IT) 52 261 - 

  Hungary – Romania (HU-RO) 59 162 97.764.585,19 

 Ireland - Wales (UK-IE) 39 126 47.255.061,00 

 Italy - Austria (IT-AT) 130 436 55.590.884,26 

  Italy – France Alcotra 107 540 108.422.839,00 

  Italy – France Maritime (IT/FR) 45 352 81.617.905,88 

  Italy – Malta (IT-MT) 24 130 12.749.997,22 

  Italy – Slovenia (IT-SI) 15 220 40.984.283,25 

  Italy - Switzerland (IT-CH) 106,5 550 127.600.024,66 

  Latvia – Lithuania (LV-LT) 72 299 42.228.043,21 

  Lithuania - Poland (LT-PL) 61 172 88.175.255,92 

  Lubuskie – Brandenburg (PL-DE) 85 235 128.564.007,20 

  Mecklenburg – Vorpommern – Brandenburg – 
Zachodniopomorskie (DE-PL) 

64 172 117.578.386,79 

  Netherlands – Germany (NL-DE) 112 112 122.647.660,93 

  Nord (SE-FI-NO) 137 436 32.377.447,00 

  Northern Ireland – Border Region of Ireland – 
Western Scotland (IE-UK) 

73 354 136.797.163,19 

  Öresund – Kattegat – Skagerrak (SE-DK-NO) 72 432 56.451.828,75 

  



 

(Continuação da Tabela 11.2) 
Programas de Cooperação Territorial Europeia 

Nº de 
Projetos 

Nº de 
Parceiros 

Financiamento 
Europeu (em €) 

  Poland – Slovak Republic (PL-SK) 85 275 117.369.669,36 

  Romania – Bulgaria (RO-BG) 142 458 214.580.241,80 

  Slovak Republic – Austria (SK-AT) 52 178 36.240.424,70 

  Slovenia – Austria (SI-AT) 47 293 49.722.873,22 

  Slovenia - Hungary (SI-HU) 19 99 12.822.291,48 

  Spain – External Borders (ES) 38 70 23.797.536,94 

  Spain – France - Andorra (ES-FR-AD) 91 381 125.859.513,00 

● Spain – Portugal (SP-PT) 194 995 215.205.915,53 

  Sweden – Norway (SE-NO) 158,5 317 61.977.553,00 

  Syddanmark – Schleswig - K.E.R.N. 56 217 36.254.414,00 

  Upper Rhine (FR-DE) 115 796 68.034.904,38 

    

Cooperação Transfronteiriça - European Neighbourhood 
Policy Instrument (ENPI) 

432 1.958 974.411.044,83 

  Black Sea Basin ENPI CBC 19 93 7.914.113,00 

  Estonia – Latvia – Russia ENPI CBC 25 110 43.906.397,75 

  Hungary – Slovakia – Romania – Ukraine ENPI CBC 85 270 26.192.053,00 

  Italy – Tunisia ENPI CBC 13 66 639.538.150,00 

  Karelia ENPI CBC 11 65 2.399.936,00 

  Kolarctic ENPI CBC 24 169 12.278.901,00 

  Latvia – Lithuania – Belarus ENPI CBC 44 163 29.948.064,73 

  Lithuania – Poland – Russia ENPI CBC 18 57 13.300.291,00 

● Mediterranean Sea Basin ENPI CBC 56 431 124.253.839,25 

  Romania – Ukraine – Moldova ENPI CBC 82 244 34.359.297,35 

  South – East Finland – Russia ENPI CBC 55 290 40.320.001,75 

    

Cooperação Transfronteiriça - Instrument for Pre-
Accession (IPA) 

377 1.556 215.186.999,51 

  Adriatic (IT-SI-EL-HR-BA-ME-AL-RS) IPA 64 615 130.508.592,88 

  Bulgaria – Former Yugoslav Republic of Macedonia 
IPA CBC (BG-FYROM) 

32 66 5.030.211,46 

  Greece – Albania (EL-AL) IPA CBC 26 92 9.607.876,23 

  Greece – Former Yugoslav Republic of Macedonia IPA 
CBC (EL-FYROM) 

18 58 - 

  Hungary – Serbia (HU-RS) IPACBC 193 473 44.737.332,88 

  Slovenia – Croatia (SI-HR) IPA CBC 44 252 25.302.986,06 

    

Total para programas de Cooperação Transfronteiriça 4.359 18.415 4.555.053.685,15 

  



 

(Continuação da Tabela 11.2) 
Programas de Cooperação Territorial Europeia 

Nº de 
Projetos 

Nº de 
Parceiros 

Financiamento 
Europeu (em €) 

Cooperação Transnacional 931 9.525 1.546.447.453,63 
  Alpine Space 34 426 66.158.547,75 

● Atlantic Area 63 573 95.519.718,06 

  Baltic Sea Region 91 1.430 207.936.974,88 

  Central Europe 123 1.319 236.861.248,13 

● Madeira – Açores - Canárias 107 431 54.123.313,61 

  North Sea Region 63 936 129.088.546,50 

  North West Europe 81 803 276.555.130,00 

  Northern Periphery 46 325 39.834.008,28 

● Programme MED 143 1.336 188.306.979,06 

  South East Europe 74 1.262 153.808.185,00 

● South West Europe 106 684 98.254.802,36 

      

Cooperação Inter-regional 327 3.176 370.014.035,02 

● ESPON 65 379 36.270.383,56 

● Interreg IV C 204 2.273 317.187.562,25 

● URBACT II 58 524 16.556.089,21 

      

Total - Programas de Cooperação Territorial Europeia 5.617 31.116 6.471.515.173,80 

 
Fontes:  
Cálculos próprios com base nos dados obtidos nos seguintes portais: 
keep - Knowledge and Expertise in European Programmes (http://www.territorialcooperation.eu/keep/)   
PO de Cooperação Transfronteiriça Espanha – Portugal (POCTEP) 2007-2013 (http://www.poctep.eu/)  
The European Neighbourhood and Partnership Instrument (ENPI) (http://www.enpicbcmed.eu/)  
PO de Cooperação Transnacional Espaço Atlântico 2007-2013 (http://atlanticarea.ccdr-n.pt/)  
PO de Cooperação Transnacional Madeira-Açores-Canárias (MAC) 2007-2013 (http://www.pct-mac.org/)  
PO de Cooperação Transnacional Bacia do Mediterrâneo (MED) 2007-2013 (http://www.programmemed.eu/)  
PO de Cooperação Transnacional Espaço Sudoeste Europeu (SUDOE) 2007-2013 (http://www.interreg-sudoe.eu/PRT)  
European Observation Network for Territorial Development and Cohesion (ESPON) 2007-2013 
(http://www.espon.eu/main/)  
PO de Cooperação Interregional INTERREG IVC ( http://www.interreg4c.net/)  
URBACT - European exchange and learning programme promoting sustainable urban development (URBACT II) 2007-
2013 (http://urbact.eu/en/homepage-2/)  

  

http://www.territorialcooperation.eu/keep/
http://www.poctep.eu/
http://www.enpicbcmed.eu/
http://atlanticarea.ccdr-n.pt/
http://www.pct-mac.org/
http://www.programmemed.eu/
http://www.interreg-sudoe.eu/PRT
http://www.espon.eu/main/
http://www.interreg4c.net/
http://urbact.eu/en/homepage-2/


 

Tabela 11.3- Número de projetos liderados e número de parceiros por país (2000 - 2006) 

 
  Número de Projetos 

liderados  
% do Total 

de Projetos 
Número de 

Parceiros do País  
% do Total 

de Parceiros 

Albânia 

  
31 0,2% 

Alemanha 
460 15,1% 1.978 10,9% 

Argélia 

  
18 0,1% 

Arménia 

  
1 0,0% 

Áustria 
98 3,2% 512 2,8% 

Bélgica 
104 3,4% 589 3,2% 

Benim 

  
1 0,0% 

Bielorrussia 
3 0,1% 68 0,4% 

Bósnia Herzegovina 

  
14 0,1% 

Brasil 

  
1 0,0% 

Bulgária 

  
89 0,5% 

Canada 

  
2 0,0% 

China 

  
2 0,0% 

Chipre 
2 0,1% 60 0,3% 

Croácia 

  
66 0,4% 

Cuba 

  
1 0,0% 

Dinamarca 
101 3,3% 532 2,9% 

Dominica 

  
3 0,0% 

Egipto 

  
6 0,0% 

Eslováquia 
2 0,1% 86 0,5% 

Eslovénia 
3 0,1% 172 0,9% 

Espanha 
150 4,9% 1.079 5,9% 

Estónia 
46 1,5% 553 3,0% 

Finlândia 
247 8,1% 1.064 5,8% 

França 
326 10,7% 1.315 7,2% 

Geórgia 

  
1 0,0% 

Grécia 
98 3,2% 780 4,3% 

Holanda 
140 4,6% 560 3,1% 

Hungria 
131 4,3% 476 2,6% 

Ilhas Faroé 

  
13 0,1% 

Irlanda 
49 1,6% 253 1,4% 

Islândia 
4 0,1% 51 0,3% 

Israel 

  
10 0,1% 

Itália 
294 9,7% 1.882 10,3% 

Jamaica 

  
2 0,0% 

Jordânia 

  
5 0,0% 

  



 

Continuação da  
Tabela 11.3 

Número de Projetos 
liderados  

% do Total 
de Projetos 

Número de 
Parceiros do País  

% do Total 
de Parceiros 

Letónia 53 1,7% 426 2,3% 

Líbano   5 0,0% 

Líbia   1 0,0% 

Liechtenstein 1 0,0% 25 0,1% 

Lituânia 65 2,1% 524 2,9% 

Luxemburgo 17 0,6% 123 0,7% 

Macedónia   12 0,1% 

Malta 5 0,2% 68 0,4% 

Marrocos   23 0,1% 

Moldávia   2 0,0% 

Mónaco   2 0,0% 

Montenegro   5 0,0% 

Noruega 44 1,4% 370 2,0% 

Palestina   6 0,0% 

Polónia 104 3,4% 743 4,1% 

Portugal 29 1,0% 435 2,4% 

Reino Unido 215 7,1% 894 4,9% 

República Checa 39 1,3% 180 1,0% 

Roménia   194 1,1% 

Russia 21 0,7% 393 2,2% 

Santa Lucia   1 0,0% 

Sérvia 24 0,8% 114 0,6% 

Síria   3 0,0% 

Suécia 150 4,9% 1.092 6,0% 

Suiça 20 0,7% 211 1,2% 

Suriname   2 0,0% 

Trindade e Tobago   1 0,0% 

Tunisia   19 0,1% 

Turquia   22 0,1% 

Ucrânia   22 0,1% 

     

Total 3.045 100% 18.194 100% 

 
Fonte:  Cálculos próprios com base nos dados obtidos no portal do keep - Knowledge and Expertise in European 
Programmes (http://www.territorialcooperation.eu/keep/). 
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Tabela 11.4 - Número de projetos liderados e número de parceiros por país (2007 - 2013) 

 
  Número de Projetos 

liderados 
% do Total de 

Projetos 
Número de 

Parceiros do País 
% do Total de 

Parceiros 

Albânia 7 0,1% 151 0,5% 

Alemanha 513 9,1% 2.467 7,9% 

Andorra   7 0,0% 

Arménia 1 0,0% 4 0,0% 

Áustria 309 5,5% 1.219 3,9% 

Bélgica 138 2,5% 1.088 3,5% 

Bielorrussia 3 0,1% 123 0,4% 

Bósnia Herzegovina 1 0,0% 74 0,2% 

Bulgária 111 2,0% 633 2,0% 

Burkina Faso   1 0,0% 

Cabo Verde 1 0,0% 52 0,2% 

Canada   4 0,0% 

Chipre 33 0,6% 160 0,5% 

Croácia 26 0,5% 333 1,1% 

Dinamarca 94 1,7% 622 2,0% 

Egipto   30 0,1% 

Eslováquia 70 1,2% 458 1,5% 

Eslovénia 92 1,6% 903 2,9% 

Espanha 522 9,3% 2.091 6,7% 

Estónia 76 1,4% 532 1,7% 

Finlândia 239 4,3% 1.055 3,4% 

França 381,5 6,8% 2.435 7,8% 

Gana   1 0,0% 

Geórgia   7 0,0% 

Grécia 210 3,7% 1.078 3,5% 

Holanda 156 2,8% 863 2,8% 

Hungria 252 4,5% 946 3,0% 

Ilhas Faroé   10 0,0% 

Irlanda 46 0,8% 402 1,3% 

Islândia 1 0,0% 34 0,1% 

Israel 4 0,1% 15 0,0% 

Itália 557 9,9% 3.185 10,2% 

Jordânia   37 0,1% 

Letónia 108 1,9% 641 2,1% 

Líbano 1 0,0% 48 0,2% 

Liechtenstein   30 0,1% 

Lituânia 96 1,7% 480 1,5% 

Luxemburgo 30 0,5% 117 0,4% 

  



 

Continuação da  
Tabela 11.4 

Número de Projetos 
liderados 

% do Total de 
Projetos 

Número de 
Parceiros do País 

% do Total de 
Parceiros 

Macedónia 16 0,3% 76 0,2% 

Mali   1 0,0% 

Malta 9 0,2% 122 0,4% 

Marrocos   5 0,0% 

Mauritânia   16 0,1% 

Moldávia 15 0,3% 99 0,3% 

Montenegro   74 0,2% 

Noruega 92,5 1,6% 529 1,7% 

Palestina   17 0,1% 

Polónia 226 4,0% 1.198 3,9% 

Portugal 83 1,5% 1.065 3,4% 

Reino Unido 226 4,0% 1.396 4,5% 

República Checa 120 2,1% 514 1,7% 

Roménia 189 3,4% 782 2,5% 

Russia 32 0,6% 336 1,1% 

Senegal   28 0,1% 

Sérvia 65 1,2% 359 1,2% 

Suécia 320 5,7% 1.291 4,1% 

Suiça 103 1,8% 559 1,8% 

Tunisia 1 0,0% 61 0,2% 

Turquia   14 0,0% 

Ucrânia 41 0,7% 220 0,7% 

Uruguai   1 0,0% 

Outro   17 0,0% 

     

Total 5.617 100% 31.116 100% 

 
Nota:  
Quando um projeto tem dois líderes de diferentes países, foi atribuída meia liderança (0,5) a cada país. 
 
Fontes:  
Cálculos próprios com base nos dados obtidos nos seguintes portais   
keep - Knowledge and Expertise in European Programmes (http://www.territorialcooperation.eu/keep/)  
PO de Cooperação Transfronteiriça Espanha – Portugal (POCTEP) 2007-2013 (http://www.poctep.eu/)  
The European Neighbourhood and Partnership Instrument (ENPI) (http://www.enpicbcmed.eu/)  
PO de Cooperação Transnacional Espaço Atlântico 2007-2013 (http://atlanticarea.ccdr-n.pt/)  
PO de Cooperação Transnacional Madeira-Açores-Canárias (MAC) 2007-2013 (http://www.pct-mac.org/)  
PO de Cooperação Transnacional Bacia do Mediterrâneo (MED) 2007-2013 (http://www.programmemed.eu/)  
PO de Cooperação Transnacional Espaço Sudoeste Europeu (SUDOE) 2007-2013 (http://www.interreg-sudoe.eu/PRT)  
European Observation Network for Territorial Development and Cohesion (ESPON) 2007-2013 
(http://www.espon.eu/main/)  
PO de Cooperação Interregional INTERREG IVC ( http://www.interreg4c.net/)  
URBACT - European exchange and learning programme promoting sustainable urban development (URBACT II) 2007-
2013 (http://urbact.eu/en/homepage-2/)  

 

http://www.territorialcooperation.eu/keep/
http://www.poctep.eu/
http://www.enpicbcmed.eu/
http://atlanticarea.ccdr-n.pt/
http://www.pct-mac.org/
http://www.programmemed.eu/
http://www.interreg-sudoe.eu/PRT
http://www.espon.eu/main/
http://www.interreg4c.net/
http://urbact.eu/en/homepage-2/


 

Tabela 11.5 Número de projetos da área da Cultura, número de parceiros e financiamento por programa de CTE (2000 - 2006) 

 

   Definição Restrita Definição Abrangente 

Programas de Cooperação Territorial Europeia 
Nº de 

Projetos 
% 

Total 

Nº de 
Parcei-

ros 

% 
Total 

Financiamento  
% do 

Financ. 
Total 

Nº de 
Projeto

s 

% 
Total 

Nº de 
Par-

ceiros 

% 
Total 

Financiamento 
% do 
Fin. 

Total 

Cooperação Transfronteiriça 291 17% 732 16%  50.290.114,29 15,6% 409 23% 1001 22%  70.805.537,37 22,0% 

              

  Alpenrhein - Bodensee - Hochrhein (AT-DE-CH-LI) 14 11% 37 9%  1.238.296,00 7,7% 18 14% 42 11%  1.600.218,00 10,0% 

  Ems-Dollart Region (DE-NL) 13 18% 13 18%  6.767.427,00 16,8% 18 25% 18 25%  8.919.643,00 22,2% 

  Estonia - Latvia - Russia (EE-LV-RU) 7 15% 36 20%  548.989,25 €  7,4% 12 26% 48 27%  1.808.798,42 24,2% 

  Euregio Meuse-Rhine (NL-BE-DE) 9 11% 61 14%  9.349.422,10 19,8% 12 14% 85 19%  11.542.559,26 24,4% 

  Finland - Estonia (FI-EE) 25 17% 107 18%  1.410.802,00 14,6% 34 23% 154 27%  2.269.404,00 23,4% 

  France - Wallonia - Flanders (FR-BE)             

  Franco British Programme (FR-UK) 39 22% 39 22%   52 30% 52 30%   

  Fyn - K.E.R.N. (DK/DE) 1 4% 4 5%  400.000,00 2,6% 2 8% 6 7%  998.564,00 6,4% 

  Germany - Luxembourg - Germanophone Belgium 3 10% 10 11%  438.936,00 11,8% 9 31% 26 30%  1.377.662,50 37,0% 

  Hungary - Romania - Serbia and Montenegro 8 5% 15 4%   18 12% 40 10%   

  Ireland - Wales (IE-UK) 15 16% 30 16%  7.212.557,00 16,3% 22 23% 44 23%  9.525.140,00 21,5% 

  Italy - Adriatic (IT-AL-BA-HR-SCG) 8 12% 8 12%   16 24% 16 24%  1.399.243,25 100,0% 

  Italy - Malta (IT-MT) 6 50% 28 55%  2.049.965,00 44,1% 8 67% 34 67%  2.837.243,00 61,1% 

  Latvia - Lithuania - Belarus (LV-LT-BY) 17 31% 62 25%  2.224.944,94 22,2% 21 39% 76 31%  3.382.171,94 33,8% 

  Lithuania - Poland - Russia (LT-PL-RU) 49 33% 137 30%  7.882.226,00 20,9% 56 37% 156 34%  9.735.082,00 25,8% 

  Nord (FI-SE-NO-RU) 14 15% 15 9%   22 23% 23 14%   

  Öresund region (SE-DK) 11 13% 21 12%   15 18% 28 16%   

  



 

Continuação da Tabela 11.5 Definição Restrita Definição Abrangente 

Programas de Cooperação Territorial Europeia 
Nº de 
Proje-

tos 

% 
Total 

Nº de 
Parceiros 

% 
Total 

Financiamento  

% do 
Finan

c. 
Total 

Nº de 
Projeto

s 

% 
Total 

Nº de 
Parcei-

ros 

% 
Total 

Financiamento 
% do 
Fin. 

Total 

              

  Saarland-Mosel - Lorraine-Western Palatinate (DE-FR) 7 21% 17 18% 4.364.542,00 17,7% 10 29% 23 24% 5.624.019,00 22,7% 

  Saxony - Czech Republic (DE-CZ) 12 14% 12 14% 1.137.092,00 10,0% 17 20% 17 20% 2.018.216,00 17,8% 

  Saxony - Poland (DE-PL) 8 18% 8 18% 1.995.502,00 26,3% 11 24% 11 24% 2.156.631,00 28,4% 

  Skärgården (SE-FI) 10 36% 27 35% 1.537.610,00 30,3% 18 64% 47 61% 3.196.793,00 63,1% 

  Sønderjylland - Schleswig (DK-DE) 3 7% 6 6% 748.736,00 5,8% 4 9% 9 9% 1.160.082,00 9,0% 

  Storstrøm - Ostholstein-Lübeck (DK-DE) 6 20% 16 21%   7 23% 19 25%   

  Wallonia - Lorraine - Luxemburg (BE-FR-LU) 6 9% 23 9% 983.067,00 4,8% 7 11% 27 10% 1.254.067,00 6,1% 

                       

Cooperação Transnacional 112 12% 1190 12% 119.446.213,49 10,1% 188 20% 2002 20% 189.357.889,62 16,0% 
  Alpine Space 5 9% 46 7% 4.338.495,00 8,0% 13 22% 130 19% 10.440.292,00 19,2% 
  Archimed 11 15% 75 14% 6.745.407,00 6,6% 24 33% 159 30% 14.721.168,94 14,3% 
● Atlantic Area 7 9% 59 9% 7.273.875,13 7,5% 19 23% 179 26% 22.563.937,25 23,2% 
  Baltic Sea Region 10 8% 255 8% 9.611.013,78 8,0% 22 17% 484 16% 20.478.162,76 17,0% 
  Cadses 15 11% 183 11% 14.427.488,25 9,8% 22 16% 272 17% 22.864.188,50 15,5% 
● Caribbean 2 13% 6 10% 526.092,00 19,0% 2 13% 6 10% 526.092,00 19,0% 
  North Sea Region 6 9% 67 12% 15.559.840,00 11,3% 9 13% 95 17% 21.042.152,00 15,3% 
  North West Europe 7 7% 92 11% 22.364.602,00 7,3% 9 10% 106 12% 24.723.171,00 8,1% 
  Northern Periphery 3 7% 39 10% 2.068.134,00 7,7% 5 11% 51 12% 2.973.583,00 11,1% 
● South West Europe 12 14% 54 10% 7.785.192,11 11,4% 19 22% 92 17% 11.999.768,11 17,6% 
● Western Mediterranean 34 24% 314 25% 28.746.074,22 23,7% 44 31% 428 35% 37.025.374,06 30,5% 
                       

  



 

Continuação da Tabela 11.5 Definição Restrita Definição Abrangente 

Programas de Cooperação Territorial Europeia 
Nº de 
Proje-

tos 

% 
Total 

Nº de 
Parceiros 

% 
Total 

Financiamento  
% do 

Financ. 
Total 

Nº de 
Proje-

tos 

% 
Total 

Nº de 
Parcei-

ros 

% 
Total 

Financiamento 
% do 
Fin. 

Total 

              

Cooperação Inter-regional 35 10% 310 9%  29.549.036,00 10,0% 59 17% 495 14%  51.261.306,56 17,3% 

● ESPON I 2 6% 21 9%  360.008,98 6,2% 3 9% 24 10%  385.008,98 6,6% 

● Interact I 1 5% 5 3%  405.000,00 4,6% 1 5% 5 3%  405.000,00 4,6% 

● Interreg IIIC East 5 7% 44 6%  3.399.885,25 5,3% 11 15% 72 11%  11.027.584,31 17,2% 

● Interreg IIIC North 3 9% 33 9%  1.734.681,39 5,8% 3 9% 33 9%  1.734.681,39 5,8% 

● Interreg IIIC South 11 13% 81 12%  17.678.130,00 15,4% 23 28% 195 29%  27.335.262,00 23,8% 

● Interreg IIIC West 10 14% 90 10%  5.188.995,38 7,9% 13 18% 115 13%  9.439.934,88 14,4% 

● URBACT I 3 8% 36 9%  782.335,00 10,8% 5 14% 51 13%  933.835,00 12,9% 

                   

Total - Programas de Cooperação Territorial Europeia 438 14% 2232 12% 199.285.363,78 11,1% 656 22% 3498 19% 311.424.733,55 17,3% 

 
Notas: 
A definição restrita só contempla os projetos para os quais uma das palavras-chave (Keyword 1, 2 ou 3) é "Cultural Heritage and Arts" ou cujos eixos mencionam explicitamente a cultura. 
A definição abrangente inclui também os projetos cujo título ou descrição inclui uma ou mais palavras-chave (de um conjunto alargado) relacionadas com a cultura. 
 
Fonte:  
Cálculos próprios com base nos dados obtidos no portal do keep - Knowledge and Expertise in European Programmes (http://www.territorialcooperation.eu/keep/). 

 

  

http://www.territorialcooperation.eu/keep/


 

Tabela 11.6- Número de projetos da área da Cultura, número de parceiros e financiamento por programa de CTE (2007 - 2013) 

 
   Definição Restrita Definição Abrangente 

Programas de Cooperação Territorial Europeia 
Nº de 
Proje-

tos 

% 
Total 

Nº de 
Parcei-

ros 

% 
Total 

Financiamento 
% do 

Financ. 
Total 

Nº de 
Proje-

tos 

% 
Total 

Nº de 
Parcei-

ros 

% 
Total 

Financiamento 
% do 

Financ. 
Total 

Cooperação Transfronteiriça 567 16% 2316 16% 416.444.653,62 12,4% 839 24% 3452 23% 675.422.278,18 20,1% 

  2SEAS(FR-UK-BE-NL) 16 19% 131 24% 29.825.437,41 19,1% 28 33% 194 35% 54.407.502,66 34,9% 

  Alpenrhein-Bodensee-Hochrhein(DE-AT-CH-LI) 11 12% 72 12% 2.116.075,99 9,6% 17 19% 116 20% 3.873.727,71 17,5% 

  Austria-CzechRepublic(AT-CZ) 6 13% 24 15% 1.629.049,78 11,1% 6 13% 24 15% 1.629.049,78 11,1% 

  Austria-Hungary(AT-HU) 4 7% 18 7% 3.025.795,41 4,7% 9 16% 41 17% 12.982.317,16 20,0% 

  Bavaria-Austria(DE-AT) 12 16% 31 15%   16 22% 41 19%   

  BorderRegionFlanders-Netherlands(BE-NL) 7 13% 82 16% 12.419.838,59 14,6% 7 13% 82 16% 12.419.838,59 14,6% 

  BotniaAtlantica(SE-FI-NO) 10 16% 30 16% 2.670.265,00 10,0% 14 22% 38 21% 4.065.452,00 15,3% 

  CentralBaltic(FI-SE-EE-LA) 22 18% 118 18% 17.642.682,00 18,0% 28 23% 156 23% 23.352.387,00 23,8% 

  CzechRepublic-Poland(CZ-PL) 45 28% 119 28% 23.139.661,51 15,1% 76 47% 190 44% 47.879.999,09 31,3% 

  Estonia-Latvia(EE-LV) 12 19% 46 17% 3.269.136,52 8,6% 13 21% 55 21% 3.454.133,06 9,1% 

  EUREGIOMeuse-Rhine(NL-BE-DE) 2 4% 16 5% 3.591.180,88 5,4% 3 6% 26 8% 5.666.591,00 8,6% 

  FehmarnbeltRegionSjælland-Ostholstein-Lübeck-Plön(DK-
DE) 

4 17% 21 24% 2.478.895,31 14,4% 6 25% 28 32% 4.045.793,75 23,5% 

  France-Switzerland(FR-CH) 9 13% 18 13% 4.882.578,84 11,7% 13 18% 26 18% 5.840.806,84 14,1% 

  France(Channel)-England 17 25% 58 14% 10.586.885,64 13,7% 19 28% 77 19% 14.962.922,39 19,4% 

  GreaterRegion(BE-DE-FR-LU) 18 15% 82 15% 10.169.935,92 10,6% 28 23% 112 21% 15.782.491,48 16,5% 

  Greece-Bulgaria(EL-BG) 12 13% 37 11% 10.825.235,50 9,9% 17 19% 56 17% 15.560.070,16 14,2% 

  Greece-Cyprus(EL-CY) 9 17% 29 16% 8.277.397,44 20,0% 11 21% 37 21% 10.034.492,75 24,2% 

  Greece-Italy(EL-IT) 18 35% 89 34%   25 48% 126 48%   

  Hungary-Romania(HU-RO) 1 2% 2 1% 723.644,75 0,7% 3 5% 7 4% 2.618.741,00 2,7% 

  Italy-FranceAlcotra 3 8% 12 10% 2.606.518,00 5,5% 3 8% 12 10% 2.606.518,00 5,5% 

  Italy-FranceMaritime(IT/FR) 14 11% 46 11% 7.551.823,59 13,6% 21 16% 69 16% 10.476.459,45 18,8% 



 

Continuação da Tabela 11.6 Definição Restrita Definição Abrangente 

Programas de Cooperação Territorial Europeia 
Nº de 
Proje-

tos 

% 
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  Italy - Malta (IT-MT) 2 8% 12 9% 1.921.493,88 15,1% 3 13% 16 12% 2.557.601,38 20,1% 

  Italy - Slovenia (IT-SI) 4 27% 39 18% 11.182.600,00 27,3% 4 27% 39 18% 11.182.600,00 27,3% 

  Italy - Switzerland (IT-CH) 19 18% 124 23% 23.901.365,63 18,7% 35 33% 206 37% 45.016.157,50 35,3% 

  Latvia-Lithuania (LV-LT) 20 28% 67 22% 9.415.390,13 22,3% 22 31% 72 24% 10.680.375,44 25,3% 

  Lithuania - Poland (LT-PL) 14 23% 38 22% 15.834.992,47 18,0% 16 26% 46 27% 17.032.219,13 19,3% 

  Lubuskie - Brandenburg (PL-DE) 17 20% 48 20% 25.177.659,41 19,6% 23 27% 63 27% 34.607.187,22 26,9% 

  Mecklenburg-Vorpommern-Brandenburg – 
Zachodniopomorskie (DE-PL) 

16 25% 35 20% 21.007.223,70 17,9% 19 30% 47 27% 27.717.470,70 23,6% 

  Netherlands - Germany (NL-DE) 8 7% 8 7% 2.936.994,13 2,4% 10 9% 10 9% 3.555.310,25 2,9% 

  Nord (SE-FI-NO) 24 18% 75 17% 4.751.439,00 14,7% 43 31% 131 30% 7.572.686,00 23,4% 

  Northern Ireland - Border Region of Ireland - Western 
Scotland (IE-UK) 

1 1% 6 2% 746.250,00 0,5% 3 4% 13 4% 2.545.655,00 1,9% 

  Öresund - Kattegat - Skagerrak (SE-DK-N 9 13% 42 10% 3.794.805,00 6,7% 12 17% 58 13% 4.845.504,00 8,6% 

  Poland - Slovak Republic (PL-SK) 22 26% 81 29% 24.026.703,53 20,5% 34 40% 119 43% 50.264.063,97 42,8% 

  Romania - Bulgaria (RO-BG) 17 12% 45 10% 5.598.053,09 2,6% 25 18% 70 15% 9.153.407,05 4,3% 

  Slovak Republic - Austria (SK-AT) 6 12% 14 8% 3.839.516,13 10,6% 10 19% 24 13% 5.719.317,92 15,8% 

  Slovenia - Austria (SI-AT) 7 15% 36 12% 4.771.315,72 9,6% 11 23% 64 22% 8.839.451,00 17,8% 

  Slovenia - Hungary (SI - HU) 8 42% 51 52% 5.376.517,19 41,9% 11 58% 63 64% 7.906.344,94 61,7% 

  Spain - External Borders (ES) 7 18% 11 16% 3.369.618,38 14,2% 9 24% 16 23% 5.224.463,88 22,0% 

  Spain - France - Andorra (ES-FR-AD) 10 11% 29 8% 15.719.267,00 12,5% 18 20% 64 17% 22.199.222,00 17,6% 

● Spain - Portugal (SP-PT) 10 5% 42 4% 8.903.190,28 4,1% 49 25% 254 25% 61.808.505,31 28,7% 

  Sweden - Norway (SE-NO) 27 17% 54 17% 8.783.180,00 14,2% 29 18% 57 18% 9.086.846,00 14,7% 

  Syddanmark-Schleswig-K.E.R.N. 7 13% 34 16% 4.881.479,00 13,5% 9 16% 50 23% 5.937.021,00 16,4% 

  Upper Rhine (FR-DE) 16 14% 118 15% 6.392.916,24 9,4% 20 17% 142 18% 7.654.844,24 11,3% 
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Cooperação Transfronteiriça - European Neighbourhood Policy 
Instrument (ENPI) 

81 19% 329 17% 38.110.436,73 3,9% 104 24% 430 22% 47.044.860,36 4,8% 

  BlackSeaBasinENPICBC 2 11% 11 12% 847.505,00 10,7% 6 32% 32 34% 2.230.410,00 28,2% 

  Estonia-Latvia-RussiaENPICBC 6 24% 17 15% 8.879.970,59 20,2% 6 24% 17 15% 8.879.970,59 20,2% 

  Hungary-Slovakia-Romania-UkraineENPICBC 19 22% 69 26% 4.585.951,00 17,5% 24 28% 84 31% 5.592.512,00 21,4% 

  Italy-TunisiaENPICBC 2 15% 12 18% 1.378.393,00 0,2% 3 23% 17 26% 1.775.396,00 0,3% 

  KareliaENPICBC 2 18% 18 28% 537.543,00 22,4% 3 27% 21 32% 560.043,00 23,3% 

  KolarcticENPICBC 5 21% 29 17% 1.916.969,00 15,6% 7 29% 42 25% 3.261.054,00 26,6% 

  Latvia-Lithuania-BelarusENPICBC 15 34% 51 31% 5.852.357,81 19,5% 16 36% 55 34% 6.108.708,41 20,4% 

  Lithuania-Poland-RussiaENPICBC 3 17% 11 19% 2.356.700,00 17,7% 4 22% 15 26% 2.356.950,00 17,7% 

● MediterraneanSeaBasinENPICBC 8 14% 51 12% 5.952.927,00 4,8% 11 20% 70 16% 9.587.072,00 7,7% 

  Romania-Ukraine-MoldovaENPICBC 16 20% 48 20% 4.595.788,33 13,4% 20 24% 57 23% 5.089.944,36 14,8% 

  South-EastFinland-RussiaENPICBC 3 5% 12 4% 1.206.332,00 3,0% 4 7% 20 7% 1.602.800,00 4,0% 

Cooperação Transfronteiriça  - Instrument for Pre-Accession 
(IPA) 

87 23% 339 22% 36.136.024,22 16,8% 128 34% 503 32% 57.430.545,22 26,7% 

  Adriatic(IT-SI-EL-HR-BA-ME-AL-RS)IPA 9 14% 94 15% 21.029.923,00 16,1% 15 23% 133 22% 30.200.441,25 23,1% 

  Bulgaria-
FormerYugoslavRepublicofMacedoniaIPACBC(BG-
FYROM) 

11 34% 22 33% 2.093.868,66 41,6% 15 47% 31 47% 2.710.859,72 53,9% 

  Greece-Albania(EL-AL)IPACBC 5 19% 19 21% 1.548.893,63 16,1% 13 50% 51 55% 3.825.915,75 39,8% 

  Greece-FormerYugoslavRepublicofMacedoniaIPACBC(EL-
FYROM) 

3 17% 8 14%   6 33% 14 24%   

  HungarySerbia(HU-RS)IPACBC 45 23% 115 24% 5.399.964,77 12,1% 57 30% 144 30% 8.642.038,91 19,3% 

  Slovenia-Croatia(SI-HR)IPACBC 14 32% 81 32% 6.063.374,16 24,0% 22 50% 130 52% 12.051.289,59 47,6% 

Total para programas de Cooperação Transfronteiriça 735 17% 2.984 16% 490.691.114,57 10,8% 1.071 25% 4.385 24% 779.897.683,76 17,1% 
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Cooperação Transnacional 48 5% 466 5% 68.799.780,26 4,4% 94 10% 885 9% 144.305.593,73 9,3% 

  AlpineSpace       3 9% 34 8% 6.485.593,25 9,8% 

● AtlanticArea 6 10% 51 9% 6.625.319,81 6,9% 6 10% 51 9% 6.625.319,81 6,9% 

  BalticSeaRegion 2 2% 42 3% 5.407.915,50 2,6% 3 3% 55 4% 7.195.002,75 3,5% 

  CentralEurope 10 8% 97 7% 14.293.520,13 6,0% 20 16% 194 15% 34.901.435,00 14,7% 

● Madeira-Açores-Canárias 5 5% 19 4% 1.906.216,00 3,5% 7 7% 27 6% 2.683.928,23 5,0% 

  NorthSeaRegion 2 3% 33 4% 1.848.568,00 1,4% 3 5% 47 5% 3.923.542,00 3,0% 

  NorthWestEurope 4 5% 29 4% 13.733.050,50 5,0% 10 12% 83 10% 29.801.641,50 10,8% 

  NorthernPeriphery 3 7% 21 6% 2.341.004,00 5,9% 10 22% 73 22% 8.347.143,00 21,0% 

● ProgrammeMED 2 1% 15 1% 2.352.917,13 1,2% 14 10% 105 8% 16.626.828,00 8,8% 

  SouthEastEurope 9 12% 135 11% 16.036.981,63 10,4% 12 16% 187 15% 22.314.148,63 14,5% 

● SouthWestEurope 5 5% 24 4% 4.254.287,56 4,3% 6 6% 29 4% 5.401.011,56 5,5% 

                

Cooperação Inter-regional 20 6% 251 8% 29.564.037,88 8,0% 51 16% 596 19% 67.736.804,82 18,3% 

● ESPON       1 2% 11 3% 378.676,13 1,0% 

● InterregIVC 19 9% 242 11% 29.129.887,88 9,2% 43 21% 507 22% 64.605.096,31 20,4% 

● URBACTII 1 2% 9 2% 434.150,00 2,6% 7 12% 78 15% 2.753.032,38 16,6% 

                

Total - Programas de Cooperação Territorial Europeia 803 14% 3.701 12% 589.054.932,71 9,1% 1.216 22% 5.866 19% 991.940.082,31 15,3% 

Fontes: Cálculos próprios com base nos dados obtidos nos seguintes portais: keep - Knowledge and Expertise in European Programmes (http://www.territorialcooperation.eu/keep/); PO de 
Cooperação Transfronteiriça Espanha – Portugal (POCTEP) 2007-2013 (http://www.poctep.eu/); The European Neighbourhood and Partnership Instrument (ENPI) (http://www.enpicbcmed.eu/); 
PO de Cooperação Transnacional Espaço Atlântico 2007-2013 (http://atlanticarea.ccdr-n.pt/); PO de Cooperação Transnacional Madeira-Açores-Canárias (MAC) 2007-2013 (http://www.pct-
mac.org/); PO de Cooperação Transnacional Bacia do Mediterrâneo (MED) 2007-2013 (http://www.programmemed.eu/); PO de Cooperação Transnacional Espaço Sudoeste Europeu (SUDOE) 
2007-2013 (http://www.interreg-sudoe.eu/PRT); European Observation Network for Territorial Development and Cohesion (ESPON) 2007-2013 (http://www.espon.eu/main/); PO de Cooperação 
Interregional INTERREG IVC ( http://www.interreg4c.net/); URBACT - European exchange and learning programme promoting sustainable urban development (URBACT II) 2007-2013 
(http://urbact.eu/en/homepage-2/). Foi também usada a base de dados do estudo INTERACT (2013). 

 

http://www.territorialcooperation.eu/keep/
http://www.poctep.eu/
http://www.enpicbcmed.eu/
http://atlanticarea.ccdr-n.pt/
http://www.pct-mac.org/
http://www.pct-mac.org/
http://www.programmemed.eu/
http://www.interreg-sudoe.eu/PRT
http://www.espon.eu/main/
http://www.interreg4c.net/
http://urbact.eu/en/homepage-2/


 

Tabela 11.7 - Número de projetos liderados e número de parceiros por país em projetos da 
área da cultura (2000 - 2006) 

 
 

Definição Restrita Definição Abrangente 

País 
Nº de 

Projetos 
liderados 

% do 
Total  

Nº de 
Parceiros 

% do 
Total 

Nº de 
Projetos 

liderados 

% do 
Total 

Nº de 
Parceiros 

% do 
Total 

Albânia   2 0,1%   2 0,1% 

Alemanha 57 13,0% 218 9,8% 84 12,8% 334 9,5% 

Argélia   6 0,3%   7 0,2% 

Arménia         

Áustria 7 1,6% 39 1,7% 12 1,8% 63 1,8% 

Bélgica 11 2,5% 63 2,8% 18 2,7% 90 2,6% 

Benim         

Bielorrussia 1 0,2% 18 0,8% 1 0,2% 19 0,5% 

Bósnia Herzegovina   1 0,0%   2 0,1% 

Brasil         

Bulgária   9 0,4%   12 0,3% 

Canada   1 0,0%   1 0,0% 

China         

Chipre   10 0,4%   18 0,5% 

Croácia   12 0,5%   16 0,5% 

Cuba   1 0,0%   1 0,0% 

Dinamarca 9 2,1% 62 2,8% 13 2,0% 77 2,2% 

Dominica   1 0,0%   1 0,0% 

Egipto   2 0,1%   2 0,1% 

Eslováquia   8 0,4%   10 0,3% 

Eslovénia   18 0,8%   32 0,9% 

Espanha 14 3,2% 147 6,6% 31 4,7% 263 7,5% 

Estónia 10 2,3% 80 3,6% 16 2,4% 118 3,4% 

Finlândia 34 7,8% 98 4,4% 50 7,6% 175 5,0% 

França 58 13,2% 174 7,8% 84 12,8% 286 8,2% 

Geórgia         

Grécia 12 2,7% 101 4,5% 23 3,5% 167 4,8% 

Holanda 16 3,7% 58 2,6% 20 3,0% 80 2,3% 

Hungria 9 2,1% 28 1,3% 16 2,4% 58 1,7% 

Ilhas Faroé   3 0,1%   3 0,1% 

Irlanda 6 1,4% 28 1,3% 10 1,5% 47 1,3% 

Islândia 2 0,5% 13 0,6% 3 0,5% 18 0,5% 

Israel   2 0,1%   4 0,1% 

Itália 53 12,1% 306 13,7% 83 12,7% 472 13,5% 

Jamaica         

Jordânia         

Letónia 13 3,0% 50 2,2% 15 2,3% 82 2,3% 

Líbano   2 0,1%   2 0,1% 

  



 

Continuação da  
Tabela 11.7 

Definição Restrita Definição Abrangente 

País 
Nº de 

Projetos 
liderados 

% do 
Total  

Nº de 
Parceiros 

% do 
Total 

Nº de 
Projetos 

liderados 

% do 
Total 

Nº de 
Parceiros 

% do 
Total 

Líbia       1 0,0% 

Liechtenstein       4 0,1% 

Lituânia 16 3,7% 88 3,9% 22 3,4% 115 3,3% 

Luxemburgo 2 0,5% 15 0,7% 3 0,5% 21 0,6% 

Macedónia         

Malta 3 0,7% 24 1,1% 3 0,5% 33 0,9% 

Marrocos   7 0,3%   10 0,3% 

Moldávia   1 0,0%   1 0,0% 

Mónaco       2 0,1% 

Montenegro   1 0,0%   1 0,0% 

Noruega 3 0,7% 45 2,0% 9 1,4% 82 2,3% 

Palestina   1 0,0%   1 0,0% 

Polónia 37 8,4% 113 5,1% 41 6,3% 157 4,5% 

Portugal 7 1,6% 60 2,7% 10 1,5% 115 3,3% 

Reino Unido 32 7,3% 93 4,2% 45 6,9% 142 4,1% 

República Checa 2 0,5% 10 0,4% 5 0,8% 24 0,7% 

Roménia   14 0,6%   25 0,7% 

Russia 4 0,9% 53 2,4% 4 0,6% 67 1,9% 

Santa Lucia   1 0,0%   1 0,0% 

Sérvia   2 0,1% 4 0,6% 14 0,4% 

Síria   1 0,0%   1 0,0% 

Suécia 19 4,3% 114 5,1% 29 4,4% 173 4,9% 

Suiça 1 0,2% 17 0,8% 2 0,3% 30 0,9% 

Suriname         

Trindade e Tobago         

Tunisia   2 0,1%   6 0,2% 

Turquia   7 0,3%   7 0,2% 

Ucrânia   2 0,1%   3 0,1% 

Total 438 100% 2.232 100% 656 100% 3.498 100% 

 
Notas: 
A definição restrita só contempla os projetos para os quais uma das palavras-chave (Keyword 1, 2 ou 3) é "Cultural 
Heritage and Arts" ou cujos eixos mencionam explicitamente a cultura. 
A definição abrangente inclui também os projetos cujo título ou descrição inclui uma ou mais palavras-chave (de um 
conjunto alargado) relacionadas com a cultura. 
 
Fonte:  
Cálculos próprios com base nos dados obtidos no portal do keep - Knowledge and Expertise in European Programmes 
(http://www.territorialcooperation.eu/keep/).  

  

http://www.territorialcooperation.eu/keep/


 

Tabela 11.8 - Número de projetos liderados e número de parceiros por país em projetos da 
área da cultura (2007 - 2013) 

 
 Definição Restrita Definição Abrangente 

  Nº de 
Projetos 

liderados 

% do 
Total  

Nº de 
Parceiros 

% do 
Total 

Nº de 
Projetos 

liderados 

% do 
Total 

Nº de 
Parceiros 

% do 
Total 

Albânia 1 0,1% 26 0,7% 2 0,2% 43 0,7% 

Alemanha 57 7,1% 253 6,8% 90 7,4% 390 6,7% 

Andorra        0,0% 

Arménia       2 0,0% 

Áustria 30 3,7% 141 3,8% 50 4,1% 221 3,8% 

Bélgica 11 1,4% 118 3,2% 17 1,4% 168 2,9% 

Bielorrussia   23 0,6%   25 0,4% 

Bósnia Herzegovina   6 0,2% 1 0,1% 12 0,2% 

Bulgária 24 3,0% 71 1,9% 35 2,9% 118 2,0% 

Cabo Verde   4 0,1%   4 0,1% 

Canada   2 0,1%   3 0,1% 

Chipre 3 0,4% 15 0,4% 5 0,4% 23 0,4% 

Croácia 5 0,6% 59 1,6% 8 0,7% 93 1,6% 

Dinamarca 12 1,5% 59 1,6% 16 1,3% 86 1,5% 

Egipto   2 0,1%   2 0,0% 

Eslováquia 19 2,4% 78 2,1% 23 1,9% 117 2,0% 

Eslovénia 22 2,7% 149 4,0% 32 2,6% 234 4,0% 

Espanha 37 4,6% 108 2,9% 83 6,8% 296 5,1% 

Estónia 15 1,9% 88 2,4% 18 1,5% 110 1,9% 

Finlândia 21 2,6% 96 2,6% 40 3,3% 166 2,8% 

França 63,5 7,9% 320 8,6% 89,5 7,4% 480 8,2% 

Geórgia   1 0,0%   3 0,1% 

Grécia 33 4,1% 134 3,6% 59 4,9% 230 3,9% 

Holanda 9 1,1% 73 2,0% 17 1,4% 115 2,0% 

Hungria 41 5,1% 129 3,5% 58 4,8% 199 3,4% 

Ilhas Faroé   3 0,1%   4 0,1% 

Irlanda   20 0,5% 2 0,2% 43 0,7% 

Islândia   3 0,1%   7 0,1% 

Israel   2 0,1%   2 0,0% 

Itália 86,5 10,8% 463 12,5% 129,5 10,7% 715 12,2% 

Jordânia   3 0,1%   7 0,1% 

Letónia 32 4,0% 112 3,0% 35 2,9% 125 2,1% 

Líbano   3 0,1%   6 0,1% 

Liechtenstein   2 0,1%   2 0,0% 

Lituânia 29 3,6% 83 2,2% 33 2,7% 100 1,7% 

Luxemburgo 6 0,7% 17 0,5% 6 0,5% 20 0,3% 

  



 

Continuação da  
Tabela 11.8 

Definição Restrita Definição Abrangente 

País 
Nº de 

Projetos 
Liderados 

% do 
Total  

Nº de 
Parceiros 

% do 
Total 

Nº de 
Projetos 

Liderados 

% do 
Total 

Nº de 
Parceiros 

% do 
Total 

Macedónia 3 0,4%  18    0,5% 5 0,4%  26    0,4% 

Mali    1    0,0%    1    0,0% 

Malta 1 0,1%  13    0,4% 3 0,2%  23    0,4% 

Marrocos    1    0,0%    1    0,0% 

Mauritânia    1    0,0%    1    0,0% 

Moldávia 2 0,2%  12    0,3% 3 0,2%  17    0,3% 

Montenegro    12    0,3%    14    0,2% 

Noruega 16,5 2,1%  76    2,1% 17 1,4%  98    1,7% 

Palestina    2    0,1%    3    0,1% 

Polónia 58 7,2%  189    5,1% 84 6,9%  298    5,1% 

Portugal 2 0,2%  52    1,4% 13 1,1%  190    3,2% 

Reino Unido 17 2,1%  110    3,0% 30 2,5%  191    3,3% 

República Checa 27 3,4%  85    2,3% 46 3,8%  137    2,3% 

Roménia 26 3,2%  97    2,6% 32 2,6%  142    2,4% 

Russia 3 0,4%  37    1,0% 3 0,2%  50    0,9% 

Senegal    3    0,1%    4    0,1% 

Sérvia 17 2,1%  63    1,7% 21 1,7%  85    1,4% 

Suécia 49,5 6,2%  131    3,5% 74 6,0%  210    3,6% 

Suiça 17 2,1%  77    2,1% 27 2,2%  134    2,3% 

Tunisia    8    0,2%    10    0,2% 

Turquia    2    0,1%    4    0,1% 

Ucrânia 7 0,9%  45    1,2% 9 0,7%  55    0,9% 

Outro        1    0,0% 

Total 803 100%  3.701    100% 1.216 100%  5.866    100% 

 
Notas: 
A definição restrita só contempla os projetos para os quais uma das palavras-chave (Keyword 1, 2 ou 3) é "Cultural 
Heritage and Arts" ou cujos eixos mencionam explicitamente a cultura. 
A definição abrangente inclui também os projetos cujo título ou descrição inclui uma ou mais palavras-chave (de um 
conjunto alargado) relacionadas com a cultura. 
 
Fontes:  
Cálculos próprios com base nos dados obtidos nos seguintes portais: 
keep - Knowledge and Expertise in European Programmes (http://www.territorialcooperation.eu/keep/)  
PO de Cooperação Transfronteiriça Espanha – Portugal (POCTEP) 2007-2013 (http://www.poctep.eu/)  
The European Neighbourhood and Partnership Instrument (ENPI) (http://www.enpicbcmed.eu/)  
PO de Cooperação Transnacional Espaço Atlântico 2007-2013 (http://atlanticarea.ccdr-n.pt/)  
PO de Cooperação Transnacional Madeira-Açores-Canárias (MAC) 2007-2013 (http://www.pct-mac.org/)  
PO de Cooperação Transnacional Bacia do Mediterrâneo (MED) 2007-2013 (http://www.programmemed.eu/)  
PO de Cooperação Transnacional Espaço Sudoeste Europeu (SUDOE) 2007-2013 (http://www.interreg-sudoe.eu/PRT)  
European Observation Network for Territorial Development and Cohesion (ESPON) 2007-2013 
(http://www.espon.eu/main/)  
PO de Cooperação Interregional INTERREG IVC ( http://www.interreg4c.net/)  
URBACT - European exchange and learning programme promoting sustainable urban development (URBACT II) 2007-
2013 (http://urbact.eu/en/homepage-2/)  
Foi também usada a base de dados do estudo INTERACT (2013). 

 

http://www.territorialcooperation.eu/keep/
http://www.poctep.eu/
http://www.enpicbcmed.eu/
http://atlanticarea.ccdr-n.pt/
http://www.pct-mac.org/
http://www.programmemed.eu/
http://www.interreg-sudoe.eu/PRT
http://www.espon.eu/main/
http://www.interreg4c.net/
http://urbact.eu/en/homepage-2/


 

Tabela 11.9 - Projetos, parceiros e financiamento por domínio cultural (2000 – 2006) 
 

 

Definição Restrita Definição Abrangente 

Domínio Cultural 
Nº de 

Projeto
s 

% do 
Total 

Nº de 
Parceir

os 

% do 
Total 

Financiamento 
(em €) 

% do 
Total 

Nº de 
Proje

tos 

% do 
Total 

Nº de 
Parceir

os 

% do 
Total 

Financiamento 
(em €)  

% do 
Total 

1 - Património 175 40,0% 1.236 55,4% 126.150.550,77 63,3% 225 34,3% 1.679 48,0% 161.655.776,05 51,9% 

2 - Arquivos 1 0,2% 8 0,4% 475.374,00 0,2% 1 0,2% 8 0,2% 475.374,00 0,2% 

3 - Bibliotecas 5 1,1% 7 0,3% 36.000,00 0,0% 9 1,4% 19 0,5% 2.021.772,00 0,6% 

4 - Livro e Imprensa 6 1,4% 20 0,9% 1.188.947,00 0,6% 15 2,3% 36 1,0% 2.583.079,00 0,8% 

5 - Artes visuais 22 5,0% 97 4,3% 5.315.793,81 2,7% 28 4,3% 118 3,4% 6.658.751,81 2,1% 

6 - Artes do espetáculo 45 10,3% 95 4,3% 4.201.447,25 2,1% 47 7,2% 97 2,8% 4.201.447,25 1,3% 

7 - Audiovisual e Multimédia 23 5,3% 70 3,1% 4.378.778,63 2,2% 42 6,4% 137 3,9% 8.940.543,63 2,9% 

8 - Arquitetura 6 1,4% 17 0,8% 3.722.670,00 1,9% 8 1,2% 19 0,5% 3.722.670,00 1,2% 

9 - Publicidade 2 0,5% 3 0,1% 9.238,00 0,0% 3 0,5% 8 0,2% 405.757,22 0,1% 

10 - Artesanato 16 3,7% 57 2,6% 5.349.619,50 2,7% 25 3,8% 85 2,4% 8.819.757,92 2,8% 

11 - Turismo Cultural 62 14,2% 311 13,9% 24.542.044,70 12,3% 120 18,3% 622 17,8% 59.381.198,16 19,1% 
12 - Interdisciplinar 75 17,1% 311 13,9% 23.914.900,13 12,0% 133 20,3% 670 19,2% 52.558.606,52 16,9% 

Total 438 100% 2.232 100% 199.285.363,79 100% 656 100% 3.498 100% 311.424.733,55 100% 

 
Notas: 
A definição restrita só contempla os projetos para os quais uma das palavras-chave (Keyword 1, 2 ou 3) é "Cultural Heritage and Arts" ou cujos eixos mencionam explicitamente a cultura. A definição 
abrangente inclui também os projetos cujo título ou descrição inclui uma ou mais palavras-chave (de um conjunto alargado) relacionadas com a cultura. 
 
Fonte:  
Cálculos próprios com base nos dados obtidos no portal do keep - Knowledge and Expertise in European Programmes (http://www.territorialcooperation.eu/keep/).  
  

http://www.territorialcooperation.eu/keep/


 

Tabela 11.10 - Projetos, parceiros e financiamento por domínio cultural (2007 – 2013) 
 

 

Definição Restrita Definição Abrangente  

Domínio Cultural 
Nº de 

Projet
os 

% do 
Total 

Nº de 
Parceiro

s 

% do 
Total 

Financiamento 
(em €) 

% do 
Total 

Nº de 
Proje

tos 

% do 
Total 

Nº de 
Parceir

os 

% do 
Total 

Financiamento 
(em €)  

% do 
Total 

1 - Património 293 36,5% 1.539 41,6% 246.221.531,16 41,8% 397 32,6% 2.084 35,5% 341.471.677,38 34,6% 

2 - Arquivos 10 1,2% 38 1,0% 5.922.825,44 1,0% 11 0,9% 40 0,7% 6.402.865,72 0,6% 

3 - Bibliotecas 3 0,4% 12 0,3% 1.762.497,00 0,3% 4 0,3% 14 0,2% 2.159.191,00 0,2% 

4 - Livro e Imprensa 16 2,0% 74 2,0% 7.627.362,25 1,3% 21 1,7% 89 1,5% 9.892.139,75 1,0% 

5 - Artes visuais 45 5,6% 160 4,3% 15.185.073,13 2,6% 54 4,4% 213 3,6% 23.507.686,34 2,4% 

6 - Artes do espetáculo 95 11,8% 297 8,0% 53.501.314,27 9,1% 103 8,5% 335 5,7% 66.471.991,77 6,7% 

7 - Audiovisual e Multimédia 34 4,2% 119 3,2% 12.418.550,39 2,1% 58 4,8% 205 3,5% 26.087.595,22 2,6% 

8 - Arquitetura 16 2,0% 137 3,7% 28.742.736,75 4,9% 19 1,6% 162 2,8% 31.340.615,00 3,2% 

9 - Publicidade 5 0,6% 20 0,5% 2.241.143,75 0,4% 8 0,7% 28 0,5% 2.478.693,75 0,3% 

10 - Artesanato 35 4,4% 157 4,2% 18.252.432,69 3,1% 47 3,9% 214 3,6% 23.654.632,39 2,4% 

11 - Turismo Cultural 143 17,8% 711 19,2% 128.293.259,27 21,8% 281 23,1% 1.396 23,8% 287.266.751,11 28,7% 

12 - Interdisciplinar 108 13,4% 437 11,8% 68.886.206,55 11,7% 213 17,5% 1.086 18,5% 171.206.242,85 17,3% 

Total 803 100% 3.701 100% 589.054.932,65 100% 1.216 100% 5.866 100% 991.940.082,31 100% 

 
Notas: 
A definição restrita só contempla os projetos para os quais uma das palavras-chave (Keyword 1, 2 ou 3) é "Cultural Heritage and Arts" ou cujos eixos mencionam explicitamente a cultura. A definição 
abrangente inclui também os projetos cujo título ou descrição inclui uma ou mais palavras-chave (de um conjunto alargado) relacionadas com a cultura. 
 
Fontes: 
Cálculos próprios com base nos dados gentilmente cedidos pelo IFDR e na informação obtida nos seguintes portais: keep - Knowledge and Expertise in European Programmes 
(http://www.territorialcooperation.eu/keep/); PO de Cooperação Transfronteiriça Espanha – Portugal (POCTEP) 2007-2013 (http://www.poctep.eu/); The European Neighbourhood and 
Partnership Instrument (ENPI) (http://www.enpicbcmed.eu/); PO de Cooperação Transnacional Espaço Atlântico 2007-2013 (http://atlanticarea.ccdr-n.pt/); PO de Cooperação Transnacional 
Madeira-Açores-Canárias (MAC) 2007-2013 (http://www.pct-mac.org/); PO de Cooperação Transnacional Bacia do Mediterrâneo (MED) 2007-2013 (http://www.programmemed.eu/); PO de 
Cooperação Transnacional Espaço Sudoeste Europeu (SUDOE) 2007-2013 (http://www.interreg-sudoe.eu/PRT); European Observation Network for Territorial Development and Cohesion (ESPON) 
2007-2013 (http://www.espon.eu/main/); PO de Cooperação Interregional INTERREG IVC ( http://www.interreg4c.net/); URBACT - European exchange and learning programme promoting 
sustainable urban development (URBACT II) 2007-2013 (http://urbact.eu/en/homepage-2/). Foi também usada a base de dados do estudo INTERACT (2013). 

 

http://www.territorialcooperation.eu/keep/
http://www.poctep.eu/
http://www.enpicbcmed.eu/
http://atlanticarea.ccdr-n.pt/
http://www.pct-mac.org/
http://www.programmemed.eu/
http://www.interreg-sudoe.eu/PRT
http://www.espon.eu/main/
http://www.interreg4c.net/
http://urbact.eu/en/homepage-2/


 

Tabela 11.11- Número de projetos, número de parceiros e financiamento para Portugal 
(2007 - 2013) 

 

Programa 

Número de 
Projetos com 

Parceiros 
Portugueses 

Número de 
Parceiros 

Portugueses 

FEDER Aprovado 
para Parceiros 

Portugueses (em €) 

FEDER Aprovado 
Total (em €) 

% do FEDER 
Aprovado 

Obtida por 
Portugal 

      

POCTEP 187 520 56.899.981,78 215.347.269,05 26,4% 

ENPI 3 4 646.513,34 141.672.178,89 0,5% 

Atlântico 61 117 18.054.078,71 95.078.650,95 19,0% 

MAC 67 136 9.979.176,01 51.423.197,73 19,4% 

MED 44 56 6.666.565,66 188.293.241,60 3,5% 

SUDOE 99 132 12.109.531,38 97.428.318,36 12,4% 

ESPON 5 5 213.893,11 34.544.664,75 0,6% 

Interreg IVC 50 62 7.351.690,47 316.382.840,45 2,3% 

URBACT II 27 32 1.319.404,07 16.158.908,01 8,2% 

      

Total 543 1.064 113.240.834,53 1.156.329.269,79 9,8% 

 
Nota: Uma entidade portuguesa é parceira de um projeto do programa South East Europe, pelo que o número total de 
parceiros portugueses em projetos CTE é de 1.065. 
 
Fontes:  
Cálculos próprios com base nos dados gentilmente cedidos pelo IFDR e na informação obtida nos seguintes portais: 
keep - Knowledge and Expertise in European Programmes (http://www.territorialcooperation.eu/keep/)  
PO de Cooperação Transfronteiriça Espanha – Portugal (POCTEP) 2007-2013 (http://www.poctep.eu/)  
The European Neighbourhood and Partnership Instrument (ENPI) (http://www.enpicbcmed.eu/)  
PO de Cooperação Transnacional Espaço Atlântico 2007-2013 (http://atlanticarea.ccdr-n.pt/)  
PO de Cooperação Transnacional Madeira-Açores-Canárias (MAC) 2007-2013 (http://www.pct-mac.org/)  
PO de Cooperação Transnacional Bacia do Mediterrâneo (MED) 2007-2013 (http://www.programmemed.eu/)  
PO de Cooperação Transnacional Espaço Sudoeste Europeu (SUDOE) 2007-2013 (http://www.interreg-sudoe.eu/PRT)  
European Observation Network for Territorial Development and Cohesion (ESPON) 2007-2013 
(http://www.espon.eu/main/)  
PO de Cooperação Interregional INTERREG IVC ( http://www.interreg4c.net/)  
URBACT - European exchange and learning programme promoting sustainable urban development (URBACT II) 2007-
2013 (http://urbact.eu/en/homepage-2/)  
Foi também usada a base de dados do estudo INTERACT (2013). 
 

 

http://www.territorialcooperation.eu/keep/
http://www.poctep.eu/
http://www.enpicbcmed.eu/
http://atlanticarea.ccdr-n.pt/
http://www.pct-mac.org/
http://www.programmemed.eu/
http://www.interreg-sudoe.eu/PRT
http://www.espon.eu/main/
http://www.interreg4c.net/
http://urbact.eu/en/homepage-2/


 

Tabela 11.12 - Total de Despesa e de financiamento FEDER aprovados para Parceiros Portugueses de Projetos de CTE (2007 – 2013) 
 

  Total Prioridade 1 Prioridade 2 Prioridade 3 Prioridade 4 

Programa 
Despesa 
aprovada 

FEDER 
Aprovado 

Despesa 
aprovada 

FEDER 
Aprovado 

Despesa 
aprovada 

FEDER 
Aprovado 

Despesa 
aprovada 

FEDER 
Aprovado 

Despesa 
aprovada 

FEDER 
Aprovado 

           

POCTEP 75.866.642,37 56.899.981,78 24.707.239,65 18.530.429,74 28.281.955,70 21.211.466,78 13.511.623,46 10.133.717,60 9.365.823,55 7.024.367,67 

ENPI 718.348,16 646.513,34 482.799,03 434.519,13 235.549,13 211.994,22     

Atlântico 27.829.360,44 18.054.078,71 9.301.599,16 6.025.999,32 11.400.423,51 7.384.464,99 3.812.986,32 2.511.692,85 3.314.351,45 2.131.921,55 

MAC 11.740.207,07 9.979.176,01 5.506.938,33 4.680.897,58 4.298.244,05 3.653.507,44   1.935.024,69 1.644.770,99 

MED 8.888.754,21 6.666.565,66 5.266.428,06 3.949.821,04 3.224.561,15 2.418.420,86 270.000,00 202.500,00 127.765,00 95.823,75 

SUDOE 14.953.387,59 12.109.531,38 6.845.005,46 5.608.234,01 5.229.815,47 3.922.361,60 1.533.333,33 1.300.000,00 1.345.233,33 1.278.935,77 

ESPON 285.190,81 213.893,11 285.190,81 213.893,11       

Interreg IVC 8.649.047,61 7.351.690,47 3.321.553,00 2.823.320,05 5.327.494,61 4.528.370,42     

URBACT II 1.684.882,32 1.319.404,07     1.684.882,32 1.319.404,07   

           

Total 150.615.820,58 113.240.834,53 55.716.753,50 42.267.113,98 57.998.043,62 43.330.586,31 20.812.825,43 15.467.314,52 16.088.198,02 12.175.819,73 

 
Notas: 
Montantes em euros. Prioridade 1 - Inovação, Competitividade e Emprego. Prioridade 2  - Ambiente e Desenvolvimento Durável. Prioridade 3 - Acessibilidade, Ordenamento e Cidades. Prioridade 4 - 
Cooperação e Gestão Transfronteiriça e com Paises Terceiros. 
 
Fontes:  
Cálculos próprios com base nos dados gentilmente cedidos pelo IFDR e na informação obtida nos seguintes portais: 
keep - Knowledge and Expertise in European Programmes (http://www.territorialcooperation.eu/keep/)  
PO de Cooperação Transfronteiriça Espanha – Portugal (POCTEP) 2007-2013 (http://www.poctep.eu/)  
The European Neighbourhood and Partnership Instrument (ENPI) (http://www.enpicbcmed.eu/)  
PO de Cooperação Transnacional Espaço Atlântico 2007-2013 (http://atlanticarea.ccdr-n.pt/)  
PO de Cooperação Transnacional Madeira-Açores-Canárias (MAC) 2007-2013 (http://www.pct-mac.org/)  
PO de Cooperação Transnacional Bacia do Mediterrâneo (MED) 2007-2013 (http://www.programmemed.eu/)  
PO de Cooperação Transnacional Espaço Sudoeste Europeu (SUDOE) 2007-2013 (http://www.interreg-sudoe.eu/PRT)  
European Observation Network for Territorial Development and Cohesion (ESPON) 2007-2013 (http://www.espon.eu/main/)  
PO de Cooperação Interregional INTERREG IVC ( http://www.interreg4c.net/)  
URBACT - European exchange and learning programme promoting sustainable urban development (URBACT II) 2007-2013 (http://urbact.eu/en/homepage-2/)  
Foi também usada a base de dados do estudo INTERACT (2013).  

http://www.territorialcooperation.eu/keep/
http://www.poctep.eu/
http://www.enpicbcmed.eu/
http://atlanticarea.ccdr-n.pt/
http://www.pct-mac.org/
http://www.programmemed.eu/
http://www.interreg-sudoe.eu/PRT
http://www.espon.eu/main/
http://www.interreg4c.net/
http://urbact.eu/en/homepage-2/


 

Tabela 11.13 - Financiamento por País e por Programa nos Programas de CTE em que Portugal Participa (2007 - 2013) 

 
  

Total 9 programas CTE POCTEP ENPI MED CBC Espaço Atlântico Madeira - Açores - Canárias 

País Financiamento (em €) % Total 
Financiamento 

(em €) 
% 

Total 
Financiamento 

(em €) 
% 

Total 
Financiamento 

(em €) 
% Total 

Financiamento 
(em €) 

% Total 

Albânia 751.072,75 0,1%             

Alemanha 25.447.499,34 2,2%       178.472,02 0,2%     

Áustria 8.021.385,28 0,7%             

Bélgica 10.800.246,82 0,9%             

Bósnia Herzegovina 847.846,53 0,1%             

Bulgária 8.080.449,33 0,7%             

Cabo Verde 55.250,00 0,0%         55.250,00 0,1% 

Chipre 11.728.136,84 1,0%   2.154.750,15 1,5%       

Croácia 3.422.701,15 0,3%             

Dinamarca 6.066.701,96 0,5%             

Egipto 10.804.443,79 0,9%   10.804.443,79 7,6%       

Eslováquia 3.312.754,61 0,3%             

Eslovénia 20.335.907,26 1,8%             

Espanha 373.397.946,06 32,3% 158.447.287,27 73,6% 16.366.411,86 11,6% 27.279.572,75 28,7% 41.177.759,22 80,1% 

Estónia 5.271.248,92 0,5%             

Finlândia 10.949.596,69 0,9%             

França 121.383.916,76 10,5%   13.271.173,79 9,4% 23.067.772,07 24,3%     

Grécia 65.059.321,33 5,6%   12.906.960,18 9,1%       

Holanda 18.466.590,09 1,6%             

Hungria 14.731.062,28 1,3%             

Irlanda 18.957.157,19 1,6%       11.223.179,30 11,8%     

Islândia 143.659,13 0,0%             

Israel 4.866.124,25 0,4%   4.866.124,25 3,4%       



 

Continuação da 
Tabela 11.13 Total 9 programas CTE POCTEP ENPI MED CBC Espaço Atlântico Madeira - Açores - Canárias 

País 
Financiamento 

(em €) 
% 

Total 
Financiamento 

(em €) 
% 

Total 
Financiamento 

(em €) 
% 

Total 
Financiamento 

(em €) 
% 

Total 
Financiamento 

(em €) 
% Total 

Itália 130.626.628,56 11,3%   32.803.004,76 23,2%       

Jordânia 12.379.220,75 1,1%   12.379.220,75 8,7%       

Letónia 4.425.271,30 0,4%             

Líbano 13.612.678,27 1,2%   13.612.678,27 9,6%       

Lituânia 4.174.762,12 0,4%             

Luxemburgo 774.992,09 0,1%             

Malta 9.905.942,09 0,9%   2.541.710,45 1,8%       

Montenegro 714.007,73 0,1%             

Noruega 1.042.999,61 0,1%       238.242,00 0,3%     

Palestina 4.927.657,51 0,4%   4.927.657,51 3,5%       

Polónia 18.908.168,12 1,6%             

Portugal 113.240.834,52 9,8% 56.899.981,78 26,4% 646.513,34 0,5% 18.054.078,71 19,0% 9.979.176,01 19,4% 

Reino Unido 46.201.934,29 4,0%       15.037.334,10 15,8%     

República Checa 5.607.298,24 0,5%             

Roménia 11.664.484,07 1,0%             

Senegal 211.012,50 0,0%         211.012,50 0,4% 

Suécia 18.822.319,53 1,6%             

Suiça 1.243.551,33 0,1%             

Tunisia 14.391.529,78 1,2%   14.391.529,78 10,2%       

Outro 552.959,02 0,0%                 

Total 1.156.329.269,79 100% 215.347.269,05 100% 141.672.178,88 100% 95.078.650,95 100% 51.423.197,73 100% 

  



 

Continuação da 
Tabela 11.13 

MED 
SUDOE 

 
ESPON Interreg IVC URBACT II 

País Financiamento 
(em €) 

% Total 
Financiamento 

(em €) 
% Total 

Financiamento 
(em €) 

% Total 
Financiamento 

(em €) 
% Total 

Financiamento 
(em €) 

% Total 

Albânia 751.072,75 0,4%         
   

  

Alemanha 
  

    2.424.636,05 7,0% 21.715.381,47 6,9% 1.129.009,80 7,0% 

Áustria 
  

    906.920,83 2,6% 6.874.303,34 2,2% 240.161,11 1,5% 

Bélgica 
  

    2.231.477,63 6,5% 8.130.602,20 2,6% 438.166,99 2,7% 

Bósnia Herzegovina 847.846,53 0,5%         
 

  
 

  

Bulgária 
  

    202.062,00 0,6% 7.596.043,06 2,4% 282.344,27 1,7% 

Cabo Verde 
  

        
 

  
 

  

Chipre 6.654.812,72 3,5%     20.000,00 0,1% 2.796.439,51 0,9% 102.134,45 0,6% 

Croácia 3.422.701,15 1,8%         
 

  
 

  

Dinamarca 
  

    381.793,02 1,1% 5.438.274,95 1,7% 246.633,99 1,5% 

Egipto 
  

        
 

  
 

  

Eslováquia 
  

    156.356,45 0,5% 3.049.944,15 1,0% 106.454,01 0,7% 

Eslovénia 11.821.495,23 6,3%     382.404,63 1,1% 7.931.181,49 2,5% 200.825,91 1,2% 

Espanha 39.776.050,01 21,1% 52.062.418,59 53,4% 4.361.706,08 12,6% 32.485.900,16 10,3% 1.440.840,12 8,9% 

Estónia 
  

    149.017,00 0,4% 4.958.958,78 1,6% 163.273,14 1,0% 

Finlândia 
  

    906.161,36 2,6% 9.837.681,97 3,1% 205.753,36 1,3% 

França 26.503.921,77 14,1% 33.121.368,39 34,0% 3.244.409,39 9,4% 21.128.357,46 6,7% 1.046.913,88 6,5% 

Grécia 31.583.063,50 16,8%     1.412.099,33 4,1% 18.279.975,68 5,8% 877.222,64 5,4% 

Holanda 
  

    1.605.633,37 4,6% 16.206.364,88 5,1% 654.591,84 4,1% 

Hungria 
  

    717.513,43 2,1% 13.696.333,60 4,3% 317.215,25 2,0% 

Irlanda 
  

    650.076,25 1,9% 6.936.845,14 2,2% 147.056,50 0,9% 

Islândia 
  

    143.659,13 0,4% 
 

  
 

  

Israel 
  

        
 

  
 

  

Itália 54.304.514,63 28,8%     2.431.186,33 7,0% 39.325.153,56 12,4% 1.762.769,27 10,9% 

Jordânia 
  

        
 

  
 

  



 

Continuação da 
Tabela 11.13 

MED 
SUDOE 

 
ESPON Interreg IVC URBACT II 

País Financiamento 
(em €) 

% Total 
Financiamento 

(em €) 
% Total 

Financiamento 
(em €) 

% Total 
Financiamento 

(em €) 
% Total 

Financiamento 
(em €) 

% Total 

Letónia 
  

    121.517,00 0,4% 4.042.327,25 1,3% 261.427,05 1,6% 

Líbano 
  

        
 

  
 

  

Lituânia 
  

    72.125,00 0,2% 3.956.586,91 1,3% 146.050,21 0,9% 

Luxemburgo 
  

    435.359,09 1,3% 339.633,00 0,1% 
 

  

Malta 4.694.230,90 2,5%     158.575,00 0,5% 2.417.057,72 0,8% 94.368,03 0,6% 

Montenegro 714.007,73 0,4%         
 

  
 

  

Noruega 
  

    701.563,11 2,0% 
 

  103.194,50 0,6% 

Palestina 
  

        
 

  
 

  

Polónia 
  

    1.193.204,27 3,5% 16.107.274,24 5,1% 1.607.689,61 9,9% 

Portugal 6.666.565,66 3,5% 12.109.531,38 12,4% 213.893,11 0,6% 7.351.690,47 2,3% 1.319.404,07 8,2% 

Reino Unido 
  

135.000,00 0,1% 4.386.100,97 12,7% 25.180.929,67 8,0% 1.462.569,55 9,1% 

República Checa 
  

    299.427,82 0,9% 5.122.771,95 1,6% 185.098,47 1,1% 

Roménia 
  

    774.932,45 2,2% 10.027.103,10 3,2% 862.448,52 5,3% 

Senegal 
  

        
 

  
 

  

Suécia 
  

    2.726.429,65 7,9% 15.449.724,74 4,9% 646.165,14 4,0% 

Suiça 
  

    1.134.425,00 3,3% 
  

109.126,33 0,7% 

Tunisia 
  

        
   

  

Outro 552.959,02 0,3%                 

Total 188.293.241,60 100% 97.428.318,36 100% 34.544.664,75 100% 316.382.840,45 100% 16.158.908,01 100% 

 
Fontes:  
Cálculos próprios com base nos dados gentilmente cedidos pelo IFDR e na informação obtida nos seguintes portais: keep - Knowledge and Expertise in European Programmes 
(http://www.territorialcooperation.eu/keep/); PO de Cooperação Transfronteiriça Espanha – Portugal (POCTEP) 2007-2013 (http://www.poctep.eu/); The European Neighbourhood and 
Partnership Instrument (ENPI) (http://www.enpicbcmed.eu/); PO de Cooperação Transnacional Espaço Atlântico 2007-2013 (http://atlanticarea.ccdr-n.pt/); PO de Cooperação Transnacional 
Madeira-Açores-Canárias (MAC) 2007-2013 (http://www.pct-mac.org/); PO de Cooperação Transnacional Bacia do Mediterrâneo (MED) 2007-2013 (http://www.programmemed.eu/); PO de 
Cooperação Transnacional Espaço Sudoeste Europeu (SUDOE) 2007-2013 (http://www.interreg-sudoe.eu/PRT); European Observation Network for Territorial Development and Cohesion (ESPON) 
2007-2013 (http://www.espon.eu/main/); PO de Cooperação Interregional INTERREG IVC ( http://www.interreg4c.net/); URBACT - European exchange and learning programme promoting 
sustainable urban development (URBACT II) 2007-2013 (http://urbact.eu/en/homepage-2/). Foi também usada a base de dados do estudo INTERACT (2013). 

  

http://www.territorialcooperation.eu/keep/
http://www.poctep.eu/
http://www.enpicbcmed.eu/
http://atlanticarea.ccdr-n.pt/
http://www.pct-mac.org/
http://www.programmemed.eu/
http://www.interreg-sudoe.eu/PRT
http://www.espon.eu/main/
http://www.interreg4c.net/
http://urbact.eu/en/homepage-2/


 

Tabela 11.14 - Número de projetos da área da Cultura, número de parceiros e financiamento para Portugal (2007 - 2013) 

 

Programa 
Nº de Projetos da 

Cultura com Parceiros 
Portugueses 

% de Projetos 
com Parceiros 
Portugueses 

Nº de Parceiros 
Portugueses em 

Projetos da Cultura 

% do Total de 
Parceiros 

portugueses 

Financiamento para 
Parceiros 

Portugueses na Área 
da Cultura 

% do 
Financiamento 
para Portugal 

Financiamento 
por projeto 

(em €) 

Financiamento 
por parceiro 

(em €) 

POCTEP 48 25% 136 25,7% 15.884.102,97  27,9% 330.918,81 116.794,87 
ENPI 0 0% 0 0,0% - 0,0% - - 

Atlântico 6 10% 13 11,1% 1.586.969,05 8,8% 264.494,84 122.074,54 

MAC 2 3% 6 4,4% 367.752,15 3,7% 183.876,08 61.292,03 

MED 5 11% 5 8,9% 1.055.589,13 15,8% 211.117,83 211.117,83 

SUDOE 5 5% 7 5,3% 633.925,00 5,2% 126.785,00 90.560,71 

ESPON 0 0% 0 0,0% - 0,0% - - 

Interreg IVC 14 28% 18 29,0% 2.306.027,63 31,4% 164.716,26 128.112,65 

URBACT II 4 15% 5 15,6% 308.468,67 23,4% 77.117,17 61.693,73 

Total 84 15% 190 17,7% 22.142.834,59 19,6% 263.605,17 116.541,23 

 
Nota:  
Foi usada a definição abrangente de projetos da área da cultura que, para além de incluir os projetos para os quais uma das palavras-chave (Keyword 1, 2 ou 3) é "Cultural Heritage and Arts" ou cujos 
eixos mencionam explicitamente a cultura, contempla também os projetos cujo título ou descrição inclui uma ou mais palavras-chave relacionadas com a cultura. 
 
Fontes:   
Cálculos próprios com base nos dados gentilmente cedidos pelo IFDR e na informação obtida nos seguintes portais: 
keep - Knowledge and Expertise in European Programmes (http://www.territorialcooperation.eu/keep/)  
PO de Cooperação Transfronteiriça Espanha – Portugal (POCTEP) 2007-2013 (http://www.poctep.eu/)  
The European Neighbourhood and Partnership Instrument (ENPI) (http://www.enpicbcmed.eu/)  
PO de Cooperação Transnacional Espaço Atlântico 2007-2013 (http://atlanticarea.ccdr-n.pt/)  
PO de Cooperação Transnacional Madeira-Açores-Canárias (MAC) 2007-2013 (http://www.pct-mac.org/)  
PO de Cooperação Transnacional Bacia do Mediterrâneo (MED) 2007-2013 (http://www.programmemed.eu/)  
PO de Cooperação Transnacional Espaço Sudoeste Europeu (SUDOE) 2007-2013 (http://www.interreg-sudoe.eu/PRT)  
European Observation Network for Territorial Development and Cohesion (ESPON) 2007-2013 (http://www.espon.eu/main/)  
PO de Cooperação Interregional INTERREG IVC ( http://www.interreg4c.net/)  
URBACT - European exchange and learning programme promoting sustainable urban development (URBACT II) 2007-2013 (http://urbact.eu/en/homepage-2/)  
Foi também usada a base de dados do estudo INTERACT (2013). 

 

http://www.territorialcooperation.eu/keep/
http://www.poctep.eu/
http://www.enpicbcmed.eu/
http://atlanticarea.ccdr-n.pt/
http://www.pct-mac.org/
http://www.programmemed.eu/
http://www.interreg-sudoe.eu/PRT
http://www.espon.eu/main/
http://www.interreg4c.net/
http://urbact.eu/en/homepage-2/


 

Tabela 11.15 -  Financiamento obtido por parceiros portugueses face ao financiamento total 
na área da Cultura (2007 - 2013) 

 

Programa 
FEDER Aprovado para Parceiros 
Portugueses em Projetos da Área 

da Cultura (em €) 

FEDER Aprovado Total na 
Área da Cultura 

(em €) 

% do Financiamento Obtido 
por Portugal na Área da 

Cultura 

    

POCTEP 15.884.102,97 61.927.359,44 25,6% 

ENPI - 9.503.981,17 0,0% 

Atlântico 1.586.969,05 6.625.319,95 24,0% 

MAC 367.752,15 2.683.928,26 13,7% 

MED 1.055.589,13 16.626.827,98 6,3% 

SUDOE 633.925,00 5.401.011,54 11,7% 

ESPON - 1.016.859,13 0,0% 

Interreg IVC 2.306.027,63 65.633.079,50 3,5% 

URBACT II 308.468,67 3.148.319,96 9,8% 

    

Total 22.142.834,59 172.566.686,93 12,8% 

 
Nota:  
Foi usada a definição abrangente de projetos da área da cultura que, para além de incluir os projetos para os quais uma 
das palavras-chave (Keyword 1, 2 ou 3) é "Cultural Heritage and Arts" ou cujos eixos mencionam explicitamente a 
cultura, contempla também os projetos cujo título ou descrição inclui uma ou mais palavras-chave relacionadas com a 
cultura. 
 
Fontes:  
Cálculos próprios com base nos dados gentilmente cedidos pelo IFDR e na informação obtida nos seguintes portais: 
keep - Knowledge and Expertise in European Programmes (http://www.territorialcooperation.eu/keep/)  
PO de Cooperação Transfronteiriça Espanha – Portugal (POCTEP) 2007-2013 (http://www.poctep.eu/)  
The European Neighbourhood and Partnership Instrument (ENPI) (http://www.enpicbcmed.eu/)  
PO de Cooperação Transnacional Espaço Atlântico 2007-2013 (http://atlanticarea.ccdr-n.pt/)  
PO de Cooperação Transnacional Madeira-Açores-Canárias (MAC) 2007-2013 (http://www.pct-mac.org/)  
PO de Cooperação Transnacional Bacia do Mediterrâneo (MED) 2007-2013 (http://www.programmemed.eu/)  
PO de Cooperação Transnacional Espaço Sudoeste Europeu (SUDOE) 2007-2013 (http://www.interreg-sudoe.eu/PRT)  
European Observation Network for Territorial Development and Cohesion (ESPON) 2007-2013 
(http://www.espon.eu/main/)  
PO de Cooperação Interregional INTERREG IVC ( http://www.interreg4c.net/)  
URBACT - European exchange and learning programme promoting sustainable urban development (URBACT II) 2007-
2013 (http://urbact.eu/en/homepage-2/)  
Foi também usada a base de dados do estudo INTERACT (2013). 

 

http://www.territorialcooperation.eu/keep/
http://www.poctep.eu/
http://www.enpicbcmed.eu/
http://atlanticarea.ccdr-n.pt/
http://www.pct-mac.org/
http://www.programmemed.eu/
http://www.interreg-sudoe.eu/PRT
http://www.espon.eu/main/
http://www.interreg4c.net/
http://urbact.eu/en/homepage-2/


 

Tabela 11.16 - Total de Despesa e de financiamento FEDER aprovados para Parceiros Portugueses de Projetos de CTE da área da Cultura (2007 - 2013) 
 

  Total Prioridade 1 Prioridade 2 Prioridade 3 Prioridade 4 

Programa Despesa 
aprovada 

FEDER 
Aprovado 

Despesa 
aprovada 

FEDER 
Aprovado 

Despesa 
aprovada 

FEDER 
Aprovado 

Despesa 
aprovada 

FEDER 
Aprovado 

Despesa 
aprovada 

FEDER 
Aprovado 

           

POCTEP 21.178.803,96 15.884.102,97 1.231.682,17 923.761,63 15.421.701,28 11.566.275,96 749.542,49 562.156,87 3.775.878,02 2.831.908,52 

ENPI - -         

Atlântico 2.475.962,98 1.586.969,05 242.900,98 157.885,64     2.233.062,00 1.429.083,41 

MAC 432.649,59 367.752,15 220.000,00 187.000,00 212.649,59 180.752,15     

MED 1.407.452,17 1.055.589,13 1.407.452,17 1.055.589,13       

SUDOE 845.233,33 633.925,00     200.000,00 150.000,00 645.233,33 483.925,00 

ESPON - -         

Interreg IVC 2.712.973,68 2.306.027,63 1.270.143,48 1.079.621,96 1.442.830,20 1.226.405,67     

URBACT II 394.702,31 308.468,67     394.702,31 308.468,67   

           

Total 29.447.778,02 22.142.834,59 4.372.178,80 3.403.858,36 17.077.181,07 12.973.433,78 1.344.244,80 1.020.625,54 6.654.173,35 4.744.916,93 

 
Notas:  
Todos os montantes estão expressos em euros. Foi usada a definição abrangente de projetos da área da cultura que, para além de incluir os projetos para os quais uma das palavras-chave (Keyword 1, 
2 ou 3) é "Cultural Heritage and Arts" ou cujos eixos mencionam explicitamente a cultura, contempla também os projetos cujo título ou descrição inclui uma ou mais palavras-chave relacionadas com 
a cultura. 
 
Fontes:  
Cálculos próprios com base nos dados gentilmente cedidos pelo IFDR e na informação obtida nos seguintes portais: keep - Knowledge and Expertise in European Programmes 
(http://www.territorialcooperation.eu/keep/); PO de Cooperação Transfronteiriça Espanha – Portugal (POCTEP) 2007-2013 (http://www.poctep.eu/); The European Neighbourhood and 
Partnership Instrument (ENPI) (http://www.enpicbcmed.eu/); PO de Cooperação Transnacional Espaço Atlântico 2007-2013 (http://atlanticarea.ccdr-n.pt/); PO de Cooperação Transnacional 
Madeira-Açores-Canárias (MAC) 2007-2013 (http://www.pct-mac.org/); PO de Cooperação Transnacional Bacia do Mediterrâneo (MED) 2007-2013 (http://www.programmemed.eu/); PO de 
Cooperação Transnacional Espaço Sudoeste Europeu (SUDOE) 2007-2013 (http://www.interreg-sudoe.eu/PRT); European Observation Network for Territorial Development and Cohesion (ESPON) 
2007-2013 (http://www.espon.eu/main/); PO de Cooperação Interregional INTERREG IVC ( http://www.interreg4c.net/); URBACT - European exchange and learning programme promoting 
sustainable urban development (URBACT II) 2007-2013 (http://urbact.eu/en/homepage-2/). Foi também usada a base de dados do estudo INTERACT (2013). 

  

http://www.territorialcooperation.eu/keep/
http://www.poctep.eu/
http://www.enpicbcmed.eu/
http://atlanticarea.ccdr-n.pt/
http://www.pct-mac.org/
http://www.programmemed.eu/
http://www.interreg-sudoe.eu/PRT
http://www.espon.eu/main/
http://www.interreg4c.net/
http://urbact.eu/en/homepage-2/


 

Tabela 11.17 - Projetos, parceiros e financiamento por domínio cultural - Portugal (Período de Programação 2007 – 2013) 
 

 

Definição Restrita Definição Abrangente  

Domínio Cultural 
Nº de 

Proje-
tos 

% do 
Total 

Nº de 
Par-

ceiros 

% do 
Total 

Financia-
mento (em €) 

% do 
Total 

Nº de 
Proje-

tos 

% do 
Total 

Nº de 
Par-

ceiros 

% do 
Total 

Financiamento 
(em €)  

% do 
Total 

1 - Património 11 40,7% 21 40,4% 2.529.109,84 41,7% 22 26,2% 42 22,1% 4.041.848,57 18,3% 

2 - Arquivos             

3 - Bibliotecas             

4 - Livro e Imprensa       2 2,4% 4 2,1% 227.500,00 1,0% 

5 - Artes visuais 1 3,7% 4 7,7% 682.000,00 11,2% 3 3,6% 6 3,2% 1.146.326,87 5,2% 

6 - Artes do espetáculo 1 3,7% 1 1,9% 80.000,00 1,3% 2 2,4% 2 1,1% 221.750,00 1,0% 

7 - Audiovisual e Multimédia 1 3,7% 2 3,8% 157.885,64 2,6% 1 1,2% 2 1,1% 157.885,64 0,7% 

8 - Arquitetura             

9 - Publicidade             

10 - Artesanato 2 7,4% 4 7,7% 600.266,77 9,9% 4 4,8% 6 3,2% 798.739,33 3,6% 

11 - Turismo Cultural 9 33,3% 16 30,8% 1.539.196,86 25,4% 23 27,4% 93 48,9% 11004666,44 49,7% 

12 - Interdisciplinar 2 7,4% 4 7,7% 476.019,42 7,8% 27 32,1% 35 18,4% 4.544.117,74 20,5% 

Total 27 100% 52 100% 6.064.478,53 100% 84 100% 190 100% 22.142.834,59 100% 

 
Notas: 
A definição restrita só contempla os projetos para os quais uma das palavras-chave (Keyword 1, 2 ou 3) é "Cultural Heritage and Arts" ou cujos eixos mencionam explicitamente a cultura. A definição 
abrangente inclui também os projetos cujo título ou descrição inclui uma ou mais palavras-chave (de um conjunto alargado) relacionadas com a cultura. 
 
Fontes:  
Cálculos próprios com base nos dados gentilmente cedidos pelo IFDR e na informação obtida nos seguintes portais: keep - Knowledge and Expertise in European Programmes 
(http://www.territorialcooperation.eu/keep/); PO de Cooperação Transfronteiriça Espanha – Portugal (POCTEP) 2007-2013 (http://www.poctep.eu/); The European Neighbourhood and 
Partnership Instrument (ENPI) (http://www.enpicbcmed.eu/); PO de Cooperação Transnacional Espaço Atlântico 2007-2013 (http://atlanticarea.ccdr-n.pt/); PO de Cooperação Transnacional 
Madeira-Açores-Canárias (MAC) 2007-2013 (http://www.pct-mac.org/); PO de Cooperação Transnacional Bacia do Mediterrâneo (MED) 2007-2013 (http://www.programmemed.eu/); PO de 
Cooperação Transnacional Espaço Sudoeste Europeu (SUDOE) 2007-2013 (http://www.interreg-sudoe.eu/PRT); European Observation Network for Territorial Development and Cohesion (ESPON) 
2007-2013 (http://www.espon.eu/main/); PO de Cooperação Interregional INTERREG IVC ( http://www.interreg4c.net/); URBACT - European exchange and learning programme promoting 
sustainable urban development (URBACT II) 2007-2013 (http://urbact.eu/en/homepage-2/). Foi também usada a base de dados do estudo INTERACT (2013). 

  

http://www.territorialcooperation.eu/keep/
http://www.poctep.eu/
http://www.enpicbcmed.eu/
http://atlanticarea.ccdr-n.pt/
http://www.pct-mac.org/
http://www.programmemed.eu/
http://www.interreg-sudoe.eu/PRT
http://www.espon.eu/main/
http://www.interreg4c.net/
http://urbact.eu/en/homepage-2/


 

Tabela 11.18- Líderes, parceiros e financiamento por tipo de agente - Portugal (2007 – 2013) 
 

 

Definição Restrita Definição Abrangente  

Domínio Cultural 
Nº de 

Líderes 
% do 
Total 

Nº de 
Parceiros 

% do 
Total 

Financiamento 
(em €) 

% do 
Total 

Nº de 
Líderes 

% do 
Total 

Nº de 
Parceiros 

% do 
Total 

Financiamento 
(em €)  

% do 
Total 

1 - Administração central 

e regional 0 0,0% 12 23,1% 1.752.879,74 29% 2 15% 45 

24% 4.958.163,36 22% 

2 - Autarquias locais 0 0,0% 22 42,3% 2.635.919,42 43% 4 31% 102 54% 12.414.649,93 56% 

3 - Empresas 1 50,0% 3 5,8% 198.635,01 3% 1 8% 9 5% 908.738,43 4% 

4 - Terceiro setor 1 50,0% 15 28,8% 1.477.044,36 24% 6 46% 34 18% 3.861.282,87 17% 

Total 2 100% 52 100% 6.064.478,53 100% 13 100% 190 100% 22.142.834,59 100% 

 
Notas: 
A definição restrita só contempla os projetos para os quais uma das palavras-chave (Keyword 1, 2 ou 3) é "Cultural Heritage and Arts" ou cujos eixos mencionam explicitamente a cultura. A 
definição abrangente inclui também os projetos cujo título ou descrição inclui uma ou mais palavras-chave (de um conjunto alargado) relacionadas com a cultura. 
 
Fontes: Cálculos próprios com base nos dados gentilmente cedidos pelo IFDR e na informação obtida nos seguintes portais: keep - Knowledge and Expertise in European Programmes 
(http://www.territorialcooperation.eu/keep/); PO de Cooperação Transfronteiriça Espanha – Portugal (POCTEP) 2007-2013 (http://www.poctep.eu/); The European Neighbourhood and 
Partnership Instrument (ENPI) (http://www.enpicbcmed.eu/); PO de Cooperação Transnacional Espaço Atlântico 2007-2013 (http://atlanticarea.ccdr-n.pt/); PO de Cooperação 
Transnacional Madeira-Açores-Canárias (MAC) 2007-2013 (http://www.pct-mac.org/); PO de Cooperação Transnacional Bacia do Mediterrâneo (MED) 2007-2013 
(http://www.programmemed.eu/); PO de Cooperação Transnacional Espaço Sudoeste Europeu (SUDOE) 2007-2013 (http://www.interreg-sudoe.eu/PRT); European Observation Network 
for Territorial Development and Cohesion (ESPON) 2007-2013 (http://www.espon.eu/main/); PO de Cooperação Interregional INTERREG IVC ( http://www.interreg4c.net/); URBACT - 
European exchange and learning programme promoting sustainable urban development (URBACT II) 2007-2013 (http://urbact.eu/en/homepage-2/). Foi também usada a base de dados do 
estudo INTERACT (2013). 

  

http://www.territorialcooperation.eu/keep/
http://www.poctep.eu/
http://www.enpicbcmed.eu/
http://atlanticarea.ccdr-n.pt/
http://www.pct-mac.org/
http://www.programmemed.eu/
http://www.interreg-sudoe.eu/PRT
http://www.espon.eu/main/
http://www.interreg4c.net/
http://urbact.eu/en/homepage-2/


 

Tabela 11.19 - Entidades portuguesas, por domínio cultural e tipo de agente (2007 – 2013) 
 

 
Definição Restrita Definição Abrangente 

Domínio Cultural 
Administração 

central e 
regional 

Autarquias 
locais 

Empresas 
Terceiro 

setor 
Total 

Administração 
central e 
regional 

Autarquias 
locais 

Empresas 
Terceiro 

setor 
Total 

1 - Património 9 9 
 

3 21 18 17 
 

7 42 

2 - Arquivos   
   

    
  

    

3 - Bibliotecas   
   

    
  

    

4 - Livro e Imprensa   
   

  2 2 
 

  4 

5 - Artes visuais   1 
 

3 4   1 
 

5 6 

6 - Artes do espetáculo   1 
  

1   2 
 

  2 

7 - Audiovisual e Multimédia   
  

2 2   
  

2 2 

8 - Arquitetura   
   

    
  

    

9 - Publicidade   
   

    
  

    

10 - Artesanato   1 1 2 4   3 1 2 6 

11 - Turismo Cultural 1 10 2 3 16 10 66 6 11 93 

12 - Interdisciplinar 2     2 4 15 11 2 7 35 

Total 12 22 3 15 52 45 102 9 34 190 
 
Notas: 
A definição restrita só contempla os projetos para os quais uma das palavras-chave (Keyword 1, 2 ou 3) é "Cultural Heritage and Arts" ou cujos eixos mencionam explicitamente a cultura. A 
definição abrangente inclui também os projetos cujo título ou descrição inclui uma ou mais palavras-chave (de um conjunto alargado) relacionadas com a cultura. 
 
Fontes:  
Cálculos próprios com base nos dados gentilmente cedidos pelo IFDR e na informação obtida nos seguintes portais: keep - Knowledge and Expertise in European Programmes 
(http://www.territorialcooperation.eu/keep/); PO de Cooperação Transfronteiriça Espanha – Portugal (POCTEP) 2007-2013 (http://www.poctep.eu/); The European Neighbourhood and 
Partnership Instrument (ENPI) (http://www.enpicbcmed.eu/); PO de Cooperação Transnacional Espaço Atlântico 2007-2013 (http://atlanticarea.ccdr-n.pt/); PO de Cooperação 
Transnacional Madeira-Açores-Canárias (MAC) 2007-2013 (http://www.pct-mac.org/); PO de Cooperação Transnacional Bacia do Mediterrâneo (MED) 2007-2013 
(http://www.programmemed.eu/); PO de Cooperação Transnacional Espaço Sudoeste Europeu (SUDOE) 2007-2013 (http://www.interreg-sudoe.eu/PRT); European Observation Network 
for Territorial Development and Cohesion (ESPON) 2007-2013 (http://www.espon.eu/main/); PO de Cooperação Interregional INTERREG IVC ( http://www.interreg4c.net/); URBACT - 
European exchange and learning programme promoting sustainable urban development (URBACT II) 2007-2013 (http://urbact.eu/en/homepage-2/). Foi também usada a base de dados do 
estudo INTERACT (2013). 

  

http://www.territorialcooperation.eu/keep/
http://www.poctep.eu/
http://www.enpicbcmed.eu/
http://atlanticarea.ccdr-n.pt/
http://www.pct-mac.org/
http://www.programmemed.eu/
http://www.interreg-sudoe.eu/PRT
http://www.espon.eu/main/
http://www.interreg4c.net/
http://urbact.eu/en/homepage-2/


 

Tabela 11.20 - Financiamento por País e por Programa nos Programas de CTE da área da Cultura em que Portugal Participa (2007 - 2013) 
 

  Total 9 Programas CTE POCTEP ENPI MED CBC Espaço Atlântico Madeira - Açores - Canárias 

País 
Financiamento 

cultura 
(em €) 

% do Total 
para a 
cultura 

Financiamento 
cultura 
(em €) 

% do Total 
para a 
cultura 

Financiamento 
cultura 
(em €) 

% do Total 
para a 
cultura 

Financiamento 
cultura 
(em €) 

% do Total 
para a 
cultura 

Financiamento 
cultura 
(em €) 

% do Total 
para a 
cultura 

Alemanha 4.827.440,01 2,8%         

Áustria 1.760.270,38 1,0%         

Bélgica 1.561.268,40 0,9%         

Bulgária 1.108.523,95 0,6%         

Chipre 1.045.073,50 0,6%   350.627,86 3,7%     

Croácia 66.515,90 0,0%         

Dinamarca 1.095.390,83 0,6%         

Egipto 196.830,00 0,1%   196.830,00 2,1%     

Eslováquia 697.757,39 0,4%         

Eslovénia 2.304.219,47 1,3%         

Espanha 65.408.671,38 37,9% 46.043.256,47 74,4% 1.042.242,76 11,0% 1.892.131,79 28,6% 2.316.176,11 86,3% 

Estónia 547.909,06 0,3%         

Finlândia 2.846.764,54 1,6%         

França 9.773.226,76 5,7%   89.341,60 0,9% 1.542.862,09 23,3%   

Grécia 7.195.608,07 4,2%   1.132.188,09 11,9%     

Holanda 3.164.474,42 1,8%         

Hungria 3.058.463,78 1,8%         

Irlanda 2.648.596,82 1,5%     602.710,58 9,1%   

Israel 109.235,71 0,1%   109.235,71 1,1%     

Itália 16.269.657,18 9,4%   3.276.045,01 34,5%     

Jordânia 1.260.831,92 0,7%   1.260.831,92 13,3%     

  



 

Continuação da 
Tabela 11.20 

Total 9 Programas CTE POCTEP ENPI MED CBC Espaço Atlântico Madeira - Açores - Canárias 

País 
Financiamento 

cultura 
(em €) 

% do Total 
para a 
cultura 

Financiamento 
cultura 
(em €) 

% do Total 
para a 
cultura 

Financiamento 
cultura 
(em €) 

% do Total 
para a 
cultura 

Financiamento 
cultura 
(em €) 

% do Total 
para a 
cultura 

Financiamento 
cultura 
(em €) 

% do Total 
para a 
cultura 

Letónia  1.237.357,96  0,7%         

Líbano  805.480,52  0,5%    805.480,52  8,5%     

Lituânia  1.443.060,18  0,9%         

Luxemburgo  309.633,00  0,2%         

Malta  2.258.499,61  1,3%    459.942,50  4,8%     

Montenegro  112.000,00  0,1%         

Palestina  417.073,00  0,2%    417.073,00  4,4%     

Polónia  3.826.056,15  2,3%         

Portugal 22.142.834,59 12,2% 15.884.102,97 25,6%    1.586.969,05  24,0%  367.752,15  13,7% 

Reino Unido  6.962.608,52  4,1%      1.000.646,44  15,1%   

República Checa  681.060,64  0,4%         

Roménia  2.291.487,84  1,4%         

Suécia  2.646.018,16  1,6%         

Suiça  41.045,08  0,0%         

Tunisia  364.142,19  0,2%    364.142,19  3,8%     

Outro  81.600,00  0,0%         

           

Total 172.566.686,91 100% 61.927.359,44 100%  9.503.981,16  100%  6.625.319,95  100%  2.683.928,26  100% 

  



 

Continuação da 
Tabela 11.20 

MED SUDOE ESPON Interreg IVC URBACT II 

País 
Financiamento 

cultura 
(em €) 

% do Total 
para a 
cultura 

Financiamento 
cultura 
(em €) 

% do Total 
para a 
cultura 

Financiamento 
cultura 
(em €) 

% do Total 
para a 

cultura 

Financiamento 
cultura 
(em €) 

% do Total 
para a 

cultura 

Financiamento 
cultura 
(em €) 

% do Total 
para a 

cultura 

Alemanha     68533,56 6,7% 4.523.712,02 6,9% 235.194,43 7,5% 

Áustria       1.712.031,49 2,6% 48.238,89 1,5% 

Bélgica       1.449.029,27 2,2% 112.239,13 3,6% 

Bulgária     42.287,00 4,2% 1.066.236,95 1,6%   

Chipre 435.517,00 2,6%     258.928,64 0,4%   

Croácia 66.515,90 0,4%         

Dinamarca       1.095.390,83 1,7%   

Egipto           

Eslováquia       644.254,49 1,0% 53.502,90 1,7% 

Eslovénia 796.885,70 4,8%   47.394,42 4,7% 1.459.939,35 2,2%   

Espanha 3.119.279,04 18,8% 3.226.126,36 59,7% 131.115,35 12,9% 7.437.114,17 11,3% 201.229,33 6,4% 

Estónia       494.406,16 0,8% 53.502,90 1,7% 

Finlândia       2.817.672,27 4,3% 29.092,27 0,9% 

França 1.929.863,95 11,6% 1.540.960,18 28,5% 220.000,00 21,6% 4.258.118,50 6,5% 192.080,44 6,1% 

Grécia 2.842.437,04 17,1%     3.171.477,61 4,8% 49.505,33 1,6% 

Holanda     63.007,20 6,2% 2.909.923,07 4,4% 191.544,15 6,1% 

Hungria       2.942.692,73 4,5% 115.771,05 3,7% 

Irlanda       2.040.652,91 3,1% 5.233,33  

Israel           

Itália 5.437.334,23 32,7%   80.000,00 7,9% 7.123.352,73 10,9% 352.925,21 11,2% 

Jordânia           

Letónia       1.237.357,96 1,9%   

Líbano           

Lituânia       1.348.692,15 2,1% 94.368,03 3,0% 



 

Continuação da 
Tabela 11.20 

MED SUDOE ESPON Interreg IVC URBACT II 

País 
Financiamento 

cultura 
(em €) 

% do Total 
para a 
cultura 

Financiamento 
cultura 
(em €) 

% do Total 
para a 
cultura 

Financiamento 
cultura 
(em €) 

% do Total 
para a 

cultura 

Financiamento 
cultura 
(em €) 

% do Total 
para a 

cultura 

Financiamento 
cultura 
(em €) 

% do Total 
para a 

cultura 

Luxemburgo       309.633,00 0,5%   

Malta 749.805,99 4,5%     954.383,09 1,5% 94.368,03 3,0% 

Montenegro 112.000,00 0,7%         

Palestina           

Polónia       3.553.680,19 5,4% 272.375,96 8,7% 

Portugal 1.055.589,13 6,3% 633.925,00 11,7%   2.306.027,63 3,5% 308.468,67 9,8% 

Reino Unido     198.183,00 19,5% 5.459.092,02 8,3% 304.687,06 9,7% 

República Checa       634.931,50 1,0% 46.129,14 1,5% 

Roménia       2.076.115,43 3,2% 215.372,41 6,8% 

Suécia     166.338,60 16,4% 2.348.233,34 3,6% 131.446,22 4,2% 

Suiça         41.045,08 1,3% 

Tunisia           

Outro 81.600,00 0,5%         

           

Total  16.626.827,98  100%  5.401.011,54  100%  1.016.859,13  100%  65.633.079,50  100%  3.148.319,96  100% 

 
Notas: 
Foi usada a definição abrangente de projetos da área da cultura que, para além de incluir os projetos para os quais uma das palavras-chave (Keyword 1, 2 ou 3) é "Cultural Heritage and Arts" ou cujos 
eixos mencionam explicitamente a cultura, contempla também os projetos cujo título ou descrição inclui uma ou mais palavras-chave relacionadas com a cultura. 
 
Fontes:  
Cálculos próprios com base nos dados gentilmente cedidos pelo IFDR e na informação obtida nos seguintes portais: keep - Knowledge and Expertise in European Programmes 
(http://www.territorialcooperation.eu/keep/); PO de Cooperação Transfronteiriça Espanha – Portugal (POCTEP) 2007-2013 (http://www.poctep.eu/); The European Neighbourhood and 
Partnership Instrument (ENPI) (http://www.enpicbcmed.eu/); PO de Cooperação Transnacional Espaço Atlântico 2007-2013 (http://atlanticarea.ccdr-n.pt/); PO de Cooperação Transnacional 
Madeira-Açores-Canárias (MAC) 2007-2013 (http://www.pct-mac.org/); PO de Cooperação Transnacional Bacia do Mediterrâneo (MED) 2007-2013 (http://www.programmemed.eu/); PO de 
Cooperação Transnacional Espaço Sudoeste Europeu (SUDOE) 2007-2013 (http://www.interreg-sudoe.eu/PRT); European Observation Network for Territorial Development and Cohesion (ESPON) 
2007-2013 (http://www.espon.eu/main/); PO de Cooperação Interregional INTERREG IVC ( http://www.interreg4c.net/); URBACT - European exchange and learning programme promoting 
sustainable urban development (URBACT II) 2007-2013 (http://urbact.eu/en/homepage-2/). Foi também usada a base de dados do estudo INTERACT (2013). 
 

http://www.territorialcooperation.eu/keep/
http://www.poctep.eu/
http://www.enpicbcmed.eu/
http://atlanticarea.ccdr-n.pt/
http://www.pct-mac.org/
http://www.programmemed.eu/
http://www.interreg-sudoe.eu/PRT
http://www.espon.eu/main/
http://www.interreg4c.net/
http://urbact.eu/en/homepage-2/


 

Título (Acrónimo): Cruise Atlantic Europe (CruiseAtlanticEuro) 

Programa: Espaço Atlântico 

Domínio cultural: 11 - Turismo Cultural 

Prioridade: P.4 - Cooperação e Gestão Transfronteiriça e com Países Terceiros 

Chefe de fila: APDL - Administração dos Portos do Douro e Leixões, S.A. 

Pessoa de contacto/entrevistada: Helena Fernandes 

Descrição 

O Cruise Atlantic Europe é um projeto financiado pelo programa Espaço Atlântico. Este programa 

promove a coesão nas políticas entre regiões de forma a reduzir as disparidades, fomentar o 

desenvolvimento e a igualdade nas regiões da União Europeia. Encoraja o trabalho em conjunto e a 

aprendizagem através de projetos em comum. Financiado pelo Fundo Europeu de Desenvolvimento 

Regional (FEDER), o Espaço Atlântico procura a cooperação além-fronteiras, inter-regional e 

transnacional, com vista à promoção da inovação, do ambiente, das acessibilidades e do desenvolvimento 

urbano sustentável. 

Os parceiros envolvidos no Cruise Atlantic Europe são a Administração dos Portos do Douro e Leixões, 

SA (Portugal), a Administração do Porto de Lisboa, SA (Portugal), o Porto de Cork (R. Irlanda), o Porto de 

Dover (R.U.), a Autoridade Portuária de Bilbau (Espanha), a Autoridade Portuária da Corunha (Espanha), 

o Porto de Lorient (França) e o Porto de Brest (França). O parceiro líder é a Administração dos Portos do 

Douro e Leixões, S.A. O orçamento do projeto é de 739.698€, dos quais 472.758,44€ são fundos do 

FEDER. 

O projeto tem como objetivo promover o turismo na zona do Atlântico onde se situam os parceiros, 

assumindo que se trata de uma localização estratégica para o turismo global de cruzeiros. O hinterland do 

projeto é a porta de entrada para a Europa do Norte e para o Mediterrâneo, assim como a principal zona 

de ligação entre a Europa e as Caraíbas. Esta zona do Atlântico possui um grande número de portos, 

situados em cidades ou regiões de grande diversidade cultural e patrimonial, incluindo património 

classificado pela UNESCO. O Cruise Atlantic Europe pretende promover o turismo de cruzeiros através da 

criação de novos produtos culturais, com interesse para as empresas ligadas ao turismo de cruzeiros, criar 

uma rede entre os portos marítimos, as cidades e as regiões, abrangidas pelo projeto, com o propósito de 

desenvolver economicamente a região do Atlântico, e desenhar uma estratégia de comunicação e 

marketing para a promoção do turismo de cruzeiro no referido hinterland.  

Os resultados obtidos são a criação de itinerários para cruzeiros entre os portos que fazem parte do 

projeto, o desenvolvimento de instrumentos de marketing e comunicação sobre os portos e as suas regiões 

para dá-los a conhecer às companhias de cruzeiros, e a promoção de canais de comunicação regular com a 

imprensa especializada com o propósito que fornecer informação regular sobre os novos produtos 

oferecidos. O impacto do projeto vai para além das regiões e cidades portuárias consideradas. Os seus 

efeitos abrangem também as regiões vizinhas, contribuindo para o desenvolvimento de uma área ainda 

maior que a área Atlântica e contribuindo para a atração de fluxos turísticos adicionais. 

 

 

  



 

 

Financiamento - Cruise Atlantic Europe 

Entidade País Financiamento 

Administração dos Portos do Douro e Leixões, S.A. Portugal 58.407,01€ 

Port of Cork Company Irlanda 121.426,47€ 

Dover Cruise Port Reino Unido 119.086,30€ 

Lorient Croisères Bretagne Sud França  

Autoridad Portuaria de Bilbao Espanha 52.449,43€ 

Autoridad Portuaria de A Coruña Espanha 45.722,53€ 

Administração do Porto de Lisboa, S.A. Portugal 41.169,00€ 

Saint Malo – Chamber of Commerce and Industry França 34.497,71€ 

Total  472.758,44€ 

   
 

 
  



 

 

Título (Acrónimo): VITOUR Landscape (VITOUR) 

Programa: INTERREG IVC 

Domínio cultural: 1 - Património 

Prioridade: P.2 - Ambiente e Desenvolvimento Durável 

Chefe de fila: Cinque Terre National Park (Itália) 

Parceiros Portugueses: Comissão de Coordenação e Desenvolvimento da Região Norte – CCDR-N 

(Portugal) e Direção Regional do Ambiente – Açores (Portugal) 

Parceiro entrevistado: CCDR-N 

Pessoa de contacto/entrevistada: Gisela Ferreira 

Descrição 

O “VITOUR Landscape” é um projeto pertencente ao programa “Innovation & Environment Regions of 

Europe Sharing Solutions” (INTERREG IVC), de promoção da cooperação inter-regional na Europa. O 

objetivo principal do INTERREG IVC é melhorar a eficácia na adoção de políticas e instrumentos 

regionais relacionados com a inovação e a economia do conhecimento, o risco ambiental, a 

competitividade e a modernização económica. 

O projeto teve início em 1 de janeiro de 2010 e terminou em 31 de março de 2013. Os parceiros são a 

Cinque Terre National Park (Itália), a Association World Heritage Neusiedler See (Aústria), o 

Interregional Public Syndicate "Mission Val de Loire" (França), o Working Group Wachau - Regional 

Development (Áustria), a World Heritage Association of Historic Wine Region of Tokaj (Hungria), a 

Administration Union World Heritage Upper Middle Rhine Valley (Alemanha), a Municipality of 

Montalcino (Itália), a CCDR Norte (Portugal), a Direção Regional do Ambiente – Açores (Portugal), a 

Intermunicipal Commission of Lavaux (Suíça) e a Tokaj – Hegyalja, Taktaköz, Hernád Valley Tourist and 

Cultural Association (Hungria). O parceiro líder do projeto é a Cinque Terre National Park (Itália). O 

orçamento total é de 1.980.000,00€, aproximadamente, dos quais 1.543.000,00€ são fundos do FEDER. 

O projeto é uma continuação de outros projetos anteriores que visavam a preservação e a valorização da 

vinicultura e das suas paisagens, numa perspetiva de sustentabilidade. Este foi pensado para promover e 

inovar no âmbito das políticas locais e regionais para a preservação das paisagens e a valorização das 

zonas europeias com atividade vinícola, que são património da UNESCO. Para atingir estes objetivos 

programaram-se onze seminários, um por parceiro, centrados na descrição, troca e análise de boas 

práticas em vários campos de interesse. Nestes seminários, os intervenientes procuraram trocar 

impressões e boas práticas sobre políticas de desenvolvimento compatíveis com o ordenamento da 

paisagem e das zonas urbanas, conservação e inovação arquitetónica em paisagens vinícolas, novas 

estratégias para enfrentar as mudanças climáticas, erosão e acidentes paisagísticos, novas tecnologias 

para a gestão dos espaços, preservação através do uso sustentável da terra, mobilidade e transporte 

sustentável, valorização visual, cultural e recreativa das paisagens e fortalecimento dos ciclos económicos 

locais/regionais para salvaguardar as culturas paisagísticas.  

Os principais resultados do projeto foram a divulgação e registo de boas políticas, centradas na 

experiência e práticas de alguns parceiros, em matéria de apoio à agricultura sustentável, assim como de 

valorização da biodiversidade, de reabilitação e limpeza de muros de pedra, de replantação de vinhas 

abandonadas, de iniciativas para reduzir a circulação de carros nas zonas protegidas, através dos 

transportes públicos ou circuitos alternativos. 

 

  



 

 
 

Financiamento - VITOUR Landscape 

Entidade País Financiamento 

Cinque Terre National Park Itália 270.000,00€ 

Administration Union World Heritage Upper Middle Rhine Valley Alemanha 270.000,00€ 

Interregional Public Syndicate "Mission Val de Loire" França 240.000,00€ 

CCDR-Norte Portugal 204.000,00€ 

Direção Regional do Ambiente - Açores Portugal 204.000,00€ 

Association World Heritage Neusiedler See Áustria 120.000,00€ 

Municipality of Montalcino Itália 90.000,00€ 

Tokaj – Hegyalja, Taktaköz, Hernád Valley Tourist/Cultural Association Hungria 78.23,87€ 

Working Group Wachau - Regional development Áustria 60.000,00€ 

World Heritage Association of Historic Wine Region of Tokaj Hungria 6.762,12€ 

Intermunicipal Commission of Lavaux Suíça 0,00€ 

Total  1.543.000,00€ 

   
 

  



 

 

Título (Acrónimo): Incubators for Cultural Enterprises (I.C.E.) 

Programa: Programa MED 

Domínio cultural: 12 - Interdisciplinar 

Prioridade: P.1 - Inovação, Competitividade e Emprego 

Chefe de fila: CIMAC – Comunidade Intermunicipal do Alentejo Central 

Pessoa de contacto/entrevistada: Ana Isa Coelho 

Descrição 

Este projeto insere-se no Programa de CTE para o Mediterrâneo (MED). Os objetivos do MED são a promoção 

da competitividade regional, a coesão territorial e a proteção ambiental na zona do Mediterrâneo.  

O projeto teve início em maio de 2009 e término em outubro de 2011. Os parceiros envolvidos foram a 

Comunidade Intermunicipal do Alentejo Central (Portugal), a Regione Lazio Culture Department (Itália), a 

Sviluppo Basilicata S.p.A. (Itália), a Empresa Municipal de Iniciativas y Actividades de Málaga – Promálaga 

(Espanha), o Business & Inovation Center of Attika (Grécia) e a Fondazzjoni Temi Zammit (Malta). O 

orçamento total do projeto foi de 1.536.928,68€, e o financiamento comunitário de 1.175.165,00€. 

O seu principal objetivo é promover a atividade artística e cultural com o intuito de impulsionar o 

desenvolvimento das regiões inseridas no projeto, através i) do fortalecimento das pequenas e médias 

empresas ligadas ao setor cultural; ii) da criação de um sistema de gestão empresarial inovador e de uma rede 

integrada de empresas do setor da cultura, onde estas poderão trocar ideias, experiências e receber apoio 

especializado; iii) do apoio a novas empresas (“start-up enterprises”) e de modelos de negócio para a 

valorização do património cultural, histórico e artístico; e, v) da promoção do emprego no setor criativo e 

cultural. Todos os países/regiões envolvidos partilham similaridades históricas, culturais e sociais, e uma forte 

identidade. 

As atividades realizadas concentraram-se no reforço das capacidades das pequenas e médias empresas, no 

fornecimento do financiamento e na mobilização para atividades viradas para a internacionalização e 

inovação, sem nunca perder a sua identidade e ligação à região. Visou-se o desenvolvimento de incubadoras de 

empresas culturais, beneficiando de rendas moderadas e partilha de equipamentos e serviços, bem como da 

possibilidade de trabalhar em conjunto e da articulação de ações, projetos e ideias. Foram criados mecanismos 

para a troca de experiências, a realização de eventos comuns e a prestação de serviços para a rede de empresas.  

Os resultados obtidos foram satisfatórios. Criou-se um guia prático de apoio às empresas (Tools kit), resultante 

do trabalho conjunto da rede de empresas do sector. Esta ferramenta visa apoiar as empresas culturais e 

criativas, com a finalidade de aumentar as suas competências no mercado. Criou-se também uma listagem de 

empresas criativas, que integram a rede ICE (Incubators for Cultural Enterprises), a fim de promover as suas 

atividades, os seus produtos e serviços e os seus contatos comerciais. Além disso, esta listagem contém alguma 

informação sobre as regiões abrangidas pelo projeto. Criou-se ainda uma Web-Series, destinada à valorização 

cultural das regiões envolvidas, bem como à promoção de itinerários culturais.  

 

 

Financiamento - Incubators for Cultural Enterprises 

Entidade 
País 

Financiamento 

Comunidade Intermunicipal do Alentejo Central (CIMAC) Portugal  257.587,25€  

Lazio Region – Culture Department Itália  183.337,75€  

Sviluppo Italia Basilicata SpA - Development Unit Itália  181.758,00€  

Local Company of Initiatives and Activities of Malaga S.A. Espanha  180.750,00€  

BIC of Attika - Technology and European Project's Department Grécia  180.750,00€  

Temi Zammit Foundation Malta  190.981,99€  

Total 
 

1.175.165,00€ 

 
 

 
 

  



 

Título (Acrónimo): Instâncias Territoriais de Cooperação: Comunidade de Trabalho Galícia-Norte de 

Portugal e Agrupamento Europeu de Cooperação Territorial Galícia-Norte de 

Portugal (0500_CT_GNP_AECT_1_P) 

Programa: POCTEP 

Domínio cultural: 11 – Turismo Cultural 

Prioridade: P.4 - Cooperação e Gestão Transfronteiriça e com Países Terceiros 

Chefe de fila: CCDR Norte - Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte 

Pessoa de contacto: Gisela Ferreira 

Descrição 

Este projeto insere-se no Programa de Cooperação Transfronteiriça Espanha-Portugal 2007-2013 

(POCTEP). Este programa tem como principal objetivo a cooperação entre os dois países, na promoção do 

desenvolvimento das regiões fronteiriças, através de projetos direcionados para os setores económico, 

turístico e cultural, do meio ambiente, serviços sociais, inovação e tecnologia, saúde e educação.  

O projeto teve início em 4 de abril de 2011 e concluiu em 31 de dezembro de 2013. Os parceiros envolvidos 

são a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte (Portugal), a Comunidade 

Intermunicipal do Minho-Lima (Portugal), a Dirección Xeral de Relacións Exteriores e coa UE (Espanha), o 

Agrupamento Europeu de Cooperação Territorial Galicia-Norte de Portugal (Espanha), o Instituto Galego 

de Estatística (Espanha) e a Dirección Xeral de Administración Local (Espanha). O beneficiário principal é 

a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte (Portugal). O orçamento do projeto é de 

1.163.726,40€, dos quais 872.794,81€ são financiados pelo FEDER. 

Tendo em consideração o Plano Estratégico de Cooperação Galiza-Norte de Portugal, 2007-2013, o objetivo 

do projeto é a promoção e dinamização das regiões da Galiza e do Norte de Portugal através do reforço da 

coesão territorial, económica, social e institucional, através da criação de vínculos. Procura também: i) o 

desenvolvimento do tecido empresarial através da inovação e do conhecimento; ii) a criação de um modelo 

de crescimento económico baseado em atividades de valor acrescentado, com aplicação de conhecimento, 

inovação e tecnologia; iii) a cooperação e articulação com centros de inovação, com as universidades e com 

centros tecnológicos, entre outros; iv) a internacionalização das empresas situadas na região; v) a 

valorização do capital humano; vi) a valorização do conhecimento e da aprendizagem em termos de 

resposta aos novos problemas sociais, tais como o envelhecimento; vii) o aproveitamento dos equipamentos 

básicos transfronteiriços e o aumento da coesão social e institucional; viii) o aumento da atratividade da 

região Galiza-Norte de Portugal e a elaboração de um plano estratégico para esta euro-região, numa 

perspetiva de médio e longo prazo; ix) a consolidação do Agrupamento Europeu de Cooperação Territorial 

Galícia-Norte de Portugal, no âmbito dos Agrupamentos Europeus de Cooperação Transfronteiriça.  

 

 

Financiamento - Instâncias Territoriais de Cooperação 

Entidade País Financiamento 

Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte Portugal 54.750,00€ 

Agrupación Europea Cooperación Territorial Galicia-Norte Portugal Espanha 
54.750,00€  

Comunidade Intermunicipal do Minho-Lima  Portugal 
377.115,00€  

D.X. de Administración Local Espanha 
56.250,00€  

Instituto Galego de Estatística - Xunta de Galicia Espanha 
99.679,80€  

Secretaría Xeral de Relacións Exteriores - Xunta de Galicia Espanha 
45.000,00€  

Total  872.794,81€ 

   
 

 

  



 

Título (Acrónimo): Creative Clusters in Low Density Urban Areas (Creative Clusters) 

Programa: URBACT II 

Domínio cultural: 12 – Interdisciplinar 

Prioridade: P.3 - Acessibilidade, Ordenamento e Cidades 

Chefe de fila: Município de Óbidos 

Pessoa de contacto: Miguel Silvestre 

Descrição 

Creative Clusters in low density urban areas é um projeto do programa URBACT II. Este programa 

promove o desenvolvimento urbano sustentável e têm como objetivos a aprendizagem e a interação 

europeias. Promove a cooperação entre pequenas cidades no sentido de enfrentar os grandes problemas 

dos centros urbanos, desenvolvendo soluções sustentáveis, integradas nas dimensões económica, social e 

ambiental. 

O projeto iniciou-se em 1 de abril de 2008 e concluiu em maio de 2011. Os parceiros são o Município de 

Óbidos (Portugal), o Município de Barnsley (Reino Unido), o Município de Enguera (Espanha), o 

Município de Catanzaro (Itália), o Município de Reggio Emilia (Itália), o Município de Viareggio (Itália), o 

Município de Hódmezóvásarhely (Hungria), o Município de Mizil (Roménia) e o Município de Jyvãskylã 

(Finlândia). Para além desses municípios participou, na qualidade de parceiro, a INTELI (Portugal). O 

parceiro líder é o Município de Óbidos e o financiamento FEDER de 320.015,00€.   

O projeto visa a promoção do desenvolvimento nas zonas urbanas de baixa densidade, através de 

atividades recreativas e culturais, da instalação de alta tecnologia, de clusters competitivos e de redes de 

parceria, entre outros. A principal mais-valia é a transferência do conceito de “modelo de cidade criativa”, 

mais focado nas grandes e médias cidades, para locais de baixa densidade urbana. Um dos propósitos do 

projeto é esbater dualidades, tais como periferia/centro, distância/proximidade ou até urbano/rural, 

criando um elo de aproximação aos grandes centros urbanos. Promove a diversificação da economia de 

base local e oportunidades para os mais jovens, não só pela criação de novos clusters emergentes na 

indústria criativa, como também pela redefinição e revigoração da atual indústria criativa. Tenciona usar a 

cultura e os eventos culturais como catalisador do desenvolvimento económico, esbatendo os limites entre 

políticas culturais e o desenvolvimento económico. Pretende também a construção de instalações e 

infraestruturas de base, adaptando os espaços públicos e os centros das cidades. Estas medidas permitem 

a atração e retenção de empreendedores criativos e de negócios, através de medidas de divulgação e 

suporte financeiro. Tenciona-se também introduzir a inovação e a criatividade no sistema público de 

ensino local, quer ao nível primário, quer ao nível secundário. 

Os resultados do programa foram positivos. Entre eles destaca-se: i) a criação de uma estrutura para as 

indústrias criativas através do desenvolvimento de capacidades ligadas aos clusters; ii) a atração e 

retenção de profissionais criativos, através do aconselhamento e do suporte logístico e financeiro; iii) a 

criação de um novo ambiente para o crescimento da criatividade; iv) a construção de instalações 

promotoras da criatividade, tais como incubadoras de negócios e parques de negócio temáticos, entre 

outros; v) a criação de pontes entre a cultura e o desenvolvimento económico; vi) a Inovação nas políticas 

de educação como promotora de um ecossistema local criativo; vii) a administração de ecossistemas locais 

criativos através da liderança; e, viii) a adoção de ferramentas de comunicação com o objetivo de 

disseminar estratégias internas e externas às cidades, adotando uma marca como forma de promoção da 

criatividade. 

 

  



 

 
 

Financiamento - Creative Clusters in Low Density Urban Areas 

Entidade País Financiamento 
Município de Óbidos (PT) Portugal 142.157,88€ 

Reggio Emilia (IT) Itália 29.092,27€ 

Mizil (RO) Roménia 29.092,27€ 

Enguera (ES) Espanha 29.092,27€ 

Catanzaro (IT) Itália 29.092,27€ 

Hodmezovasarhely (HU) Hungria 29.092,27€ 

INTELI (PT) Portugal 51.052,23€ 

Viaregio (IT) Itália 29.092,27€ 

Catanzaro (IT) Itália 29.092,27€ 

Barnsley (UK) Reino Unido 29.092,27€ 

Jyväskylä (FI) Finlândia 29.092,27€ 

Total  320.015,00€ 

   
 

  



 

Título (Acrónimo): Ecomovel (Ecomovel) 

Programa: Programa MED 

Domínio cultural: 5 - Artes Visuais 

Prioridade: P.1 - Inovação, Competitividade e Emprego 

Chefe de fila: UAERLVT – União das Associações de Empresários da Região de Lisboa e do Vale do Tejo 

Pessoa de contacto: Luís Roque 

Descrição 

A indústria do mobiliário está a experimentar uma importante reestruturação. A importância da cooperação 

no ciclo da manufatura é essencial, para controlar custos e incrementar o valor acrescentado. A finalidade do 

projeto é trabalhar no desenvolvimento de produtos eco-concebidos na indústria do mobiliário, em produtos 

de elevado valor acrescentado e no desenvolvimento de novas tecnologias em eco-design, tendo em 

consideração dois aspetos essenciais: o desenho e a ecologia. 

 

 

Financiamento - Ecomovel 

Entidade 
País 

Financiamento 

UAE da Região de Lisboa e do Vale do Tejo 
Portugal  209.645,63€  

Centro Sperimentale del Mobile e dell’Arredamento (CSM) 
Itália  164.520,75€  

Furniture and Wood Technological Centre of the Murcia Region 
Espanha  126.092,25€  

Northwest Croatian Wood Industry Cluster 
Croácia  66.515,90€  

Professionals’ Chamber of Thessaloniki 
Grécia  123.021,37€  

Technological Institute Foret Cellulose Wood Furniture 
França  102.553,50€  

Total 
 

792.349,38€ 

 
 

 
 

  



 

Título (Acrónimo): Comunidade de Trabalho Galiza-Norte de Portugal (0120_CTGNP_1_P) 

Programa: POCTEP 

Domínio cultural: 12 - Interdisciplinar 

Prioridade: P.4 - Cooperação e Gestão Transfronteiriça e com Países Terceiros 

Chefe de fila: CCDR Norte - Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte 

Pessoa de contacto: Carlos Neves 

Descrição 

O principal objetivo deste projeto é aumentar a atratividade da Euro-região, com base no reforço da coesão 

territorial, económica e social, dinamizando atores e ações inovadoras no âmbito da cooperação 

transfronteiriça institucional, em diversos domínios e temáticas. As principais atividades do projeto são a 

dinamização do observatório transfronteiriço, a criação de serviços institucionais comuns para o ambiente 

e o ordenamento do território, a melhoria do funcionamento da Comunidade de Trabalho Galiza-Norte de 

Portugal e o lançamento do AECT Galiza-Norte de Portugal. Os resultados do projeto são a difusão de 

estatísticas da Euro-região, a consolidação da Comunidade de Trabalho e das Comissões Sectoriais e 

Territoriais, como fórum estratégico, o reforço da cooperação de nova geração com novos atores, e o 

desenvolvimento de modelos para a gestão conjunta de equipamentos e territórios, assim como o 

lançamento do AECT. 

 

 

Financiamento - Comunidade de Trabalho Galiza-Norte de Portugal 

Entidade 
País 

Financiamento 

CCDR Norte 
Portugal 137.500,00€  

Direção Xeral de Administração Local – Xunta de Galicia 
Espanha 75.000,00€  

Secretaría Xeral de Relacións Exteriores – Xunta de Galicia 
Espanha 350.000,00€  

Total 
 

562.500,00€ 

 
 

 
 

  



 

Título (Acrónimo): Rede para a Cooperação e Desenvolvimento (0267_CEI_RC&D_3_P) 

Programa: POCTEP 

Domínio cultural: 12 - Interdisciplinar 

Prioridade: P.4 - Cooperação e Gestão Transfronteiriça e com Países Terceiros 

Chefe de fila: Centro de Estudos Ibéricos 

Pessoa de contacto: Alexandra Correia Isidro 

Descrição 

O principal objetivo deste projeto é promover e incrementar a eficácia da rede de cooperação transfronteiriça 

existente no eixo Coimbra, Guarda, Salamanca, que vem sendo desenvolvida via Centro de Estudos Ibéricos, 

e dinamizar a utilização conjunta de equipamentos e serviços de índole científica, educativa, cultural e social 

no espaço de fronteira. As atividades mais destacadas são: i) a qualificação do potencial humano, através da 

transferência de conhecimentos e da divulgação técnica e científica; ii) a valorização do território e a 

interpretação das suas dinâmicas; e, iii) a promoção de eventos e atividades de caráter técnico, científico e 

cultural. Os resultados previstos são: i) contribuir para uma maior permeabilidade da região 

transfronteiriça; ii) aumentar o espectro de atuação das atividades e eventos a desenvolver no território de 

fronteira (nº de participantes e locais abrangidos); e, iii) proporcionar um maior conhecimento e 

envolvimento na região transfronteiriça, através de intercâmbios entre grupos profissionais, agentes 

económicos e culturais e estudantes. 

 

 

Financiamento - Rede para a Cooperação e Desenvolvimento 

Entidade País Financiamento 

Centro de Estudos Ibéricos Portugal 
 247.500,00€  

Universidad de Salamanca Espanha 
 150.000,00€  

Câmara Municipal da Guarda Portugal 
 136.875,00€  

Total  534.375,00€ 
 

 

  



 

Título (Acrónimo): Projeto estruturante para o desenvolvimento das Terras do Grande Lago do 

Alqueva (0319_PEGLA_4_P) 

Programa: POCTEP 

Domínio cultural: 11 – Turismo Cultural 

Prioridade: Todas 

Chefe de fila: Associação Transfronteiriça dos Municípios das Terras do Grande Lago Alqueva 

Pessoa de contacto: Manuel Bento Rosado 

Descrição 

O principal objetivo do projeto é aproveitar o Grande Lago Alqueva para desenvolver, de forma 

harmoniosa e equilibrada, o território adjacente de um lado e de outro da fronteira, apostando 

estrategicamente no sector do turismo e nas potencialidades do meio rural. As atividades da iniciativa são 

a: i) promoção e divulgação turística das TGLA; ii) promoção e desenvolvimento da produção Local das 

TGLA; iii) melhoria da qualidade da oferta turística das TGLA; iv) promoção do empreendedorismo e 

investimento nas TGLA em diversos sectores estratégicos; v) permeabilização da fronteira e melhoria das 

acessibilidades; vi) compatibilização de instrumentos de gestão territorial; vi) valorização do património 

cultural, histórico, arquitetónico, natural e etnográfico; vii) prevenção de riscos ao nível da segurança para 

garantir uma correta utilização do plano de água; viii) implementação de um SIG; e, ix) reforço da 

cooperação transfronteiriça. Os resultados previstos são a criação de condições para o desenvolvimento de 

um destino turístico de qualidade, a contribuição para a definição de uma base produtiva local, o aumento 

do emprego e da fixação das populações e o estreitamento da cooperação transfronteiriça com base num 

recurso comum. 

 
 
 

Financiamento - Projeto estruturante desenvolvimento das Terras do Grande Lago 
Alqueva 

Entidade País Financiamento 

Ass. Transfronteiriça Municípios das Terras do Grande Lago Alqueva Portugal 477.679,11€ 

Comunidade Intermunicipal do Alentejo Central (CIMAC) Portugal 75.000,00€ 

CCDR Alentejo – D. S. Ordenamento Território e D.S. Águas Interiores Portugal 0€ 

AdP Serviços Ambientais, S.A. Portugal 104.277,79€ 

Confederación Hidrográfica do Guadiana Espanha 180.000,00€ 

Diputación de Badajoz – Área de Desarrollo Local Espanha 750.000,00€ 

D.G. de Desarrollo e Infraestructuras Rurales - Junta da Extremadura Espanha 300.000,00€ 

D.G. del Médio Natural - Junta da Extremadura Espanha 300.000,00€ 

D.G. de Turismo - Junta da Extremadura Espanha 300.000,00€ 

D.G. de Urbanismo Ordenación del Território - Junta da Extremadura Espanha 225.000,00€ 

Município de Alconchel Espanha 98.938,14€ 

Município de Táliga Espanha 75.000,00€ 

Município de Olivença Espanha 251.230,44€ 

Município de Villanueva del Fresno Espanha 179.572,78€ 

Empresa de Desenvolvimento e Infraestruturas do Alqueva, S.A (EDIA) Espanha 328.981,07€ 

Município de Alandroal Portugal 142.173,79€ 

Município de Moura Portugal 143.186,61€ 

Câmara Municipal de Portel Portugal 170.744,06€ 

Município de Reguengos de Monsaraz Portugal 176.585,58€ 

Câmara Municipal de Serpa Portugal 108.541,87€ 

Turismo Terras do Grande Lago Alqueva - Alentejo Portugal 32.456,97€ 

Total  4.419.398,23€ 

   
 

  



 

Título (Acrónimo): Itinerários do Baixo Guadiana (0328_GUADITER_5_P) 

Programa: POCTEP 

Domínio cultural: 11 – Turismo Cultural 

Prioridade: P.2 - Ambiente e Desenvolvimento Durável 

Chefe de fila: ODIANA - Associação para o Desenvolvimento do Baixo Guadiana 

Pessoa de contacto: Valter Matias 

Descrição 

O objetivo fundamental do projeto é criar e difundir uma estratégia turística conjunta para uma oferta 

estruturada a nível do património, da cultura e do ambiente na região transfronteiriça do Baixo Guadiana 

(Algarve, Baixo Alentejo e Andalucía), contribuindo também para a aproximação das populações. As 

atividades principais são a execução e sinalização de itinerários interligados em ambos os lados da fronteira: 

itinerário patrimonial e ambiental do Baixo Guadiana, a concretização de Programa Cultural 

Transfronteiriço e a promoção conjunta e dinamização turística da região do Baixo Guadiana. Os resultados 

previstos são a implementação e promoção de itinerários turísticos em torno do Rio Guadiana, ligados 

essencialmente à valorização patrimonial, ambiental e cultural, assim como a dinamização empresarial da 

atividade turística e a atração de visitantes à região. 

 

 

Financiamento - Itinerários do Baixo Guadiana 

Entidade 
País 

Financiamento 

Associação para o Desenvolvimento do Baixo Guadiana (ODIANA) 
Portugal  87.500,00€  

Diputación de Huelva 
Espanha  495.153,75€  

Consejería de Cultura 
Espanha  375.000,00€  

Câmara Municipal de Serpa 
Portugal  

Câmara Municipal de Mértola 
Portugal  200.000,00€  

Câmara Municipal de Alcoutim 
Portugal  233.250,00€  

Câmara Municipal de Castro Marim 
Portugal  291.500,00€  

Consejería de Medio Ambiente 
Espanha  262.500,00€  

Consejería de Turismo y Deporte 
Espanha  75.000,00€  

Câmara Municipal de Vila Real de Santo António 
Portugal  270.000,00€  

Associação de Defesa do Património de Mértola (ADPM) 
Portugal  350.000,00€  

Total 
 

2.639.903,75€ 

 
 

 
 

  



 

Título (Acrónimo): Ações para o desenvolvimento das Terras do Grande Lago do Alqueva 

(0544_ADLA _4_P) 

Programa: POCTEP 

Domínio cultural: 11 – Turismo Cultural 

Prioridade: P.2 - Ambiente e Desenvolvimento Durável 

Chefe de fila: Associação Transfronteiriça dos Municípios das Terras do Grande Lago do Alqueva 

Pessoa de contacto: Vera Lúcia Magarça Garcia Zambujo 

Descrição 

O principal objetivo do projeto é intensificar a cooperação transfronteiriça, visando o desenvolvimento 

turístico e a valorização ambiental do Grande Lago do Alqueva, aproveitando os recursos endógenos, e criar 

condições para a atração turística e a melhoria dos serviços turísticos. As atividades desenvolvidas incluem: 

i) ações dirigidas à prevenção de riscos; ii) ações de proteção e desenvolvimento do património natural e 

cultural; e, iii) ações para a melhoria dos serviços turísticos. O resultado previsto é o aumento do número 

de turistas e visitantes às TGLA através: i) da promoção e valorização ambiental, cultural e patrimonial; e, 

ii) do aumento do número de eventos, de novos equipamentos e infraestruturas para a prática de atividades 

náuticas no Grande Lago. 

 

 

Financiamento - Ações para o desenvolvimento das Terras do Grande Lago do Alqueva 

Entidade País Financiamento 
Ass. Transfronteiriça Municípios Terras do Grande Lago do Alqueva Portugal 100.000,00€ 

Associação para o Desenvolvimento do Concelho de Moura Portugal 20.000,00€ 

Auntamiento de Villanueva del Fresno Espanha 120.000,00€ 

Ayuntamiento de Alconchel Espanha 83.940,00€ 

Ayuntamiento de Olivenza Espanha 285.470,82€ 

Câmara Municipal de Alandroal Portugal 18.750,00€ 

Câmara Municipal de Moura Portugal 40.000,00€ 

Câmara Municipal de Portel Portugal 80.000,00€ 

Câmara Municipal de Reguengos de Monsaraz Portugal 80.000,00€ 

Câmara Municipal de Serpa Portugal 40.000,00€ 

Comunidade Intermunicipal do Alentejo Central (CIMAC) Portugal 75.000,00€ 

Confederación Hidrográfica de Guadiana (MARM) Espanha 990.000,00€ 

D.G. de Turismo - Junta de Extremadura Espanha 300.000,00€ 

D.G. de Desarrollo Rural - Junta de Extremadura Espanha 468.750,00€ 

D.G. de Urbanismo y Ordenación del Territorio – J. Extremadura Espanha 300.000,00€ 

Diputación de Badajoz Espanha 612.000,00€ 

D.G. del Medio Natural - Junta de Extremadura Espanha 333.750,00€ 

Empresa Desenvolvimento e Infraestruturas do Alqueva, SA (EDIA) Portugal 75.000,00€ 

Município de Mourão Portugal 18.750,00€ 

Rede de Turismo de Aldeia do Alentejo Portugal 20.000,00€ 

Turismo Terras do Grande Lago Alqueva Portugal 75.000,00€ 

Total  4.136.410,75€ 

   
 

  



 

Título (Acrónimo): Turismo Sustentável no Baixo/Bajo Guadiana (0588_UADITURS_5_P) 

Programa: POCTEP 

Domínio cultural: 11 – Turismo Cultural 

Prioridade: P.2 - Ambiente e Desenvolvimento Durável 

Chefe de fila: ODIANA - Associação para o Desenvolvimento do Baixo Guadiana 

Pessoa de contacto: Jean Didider Gry 

Descrição 

Os principais objetivos do projeto são: i) contribuir para o conhecimento e a valorização dos recursos 

endógenos das regiões, especificamente dos seus recursos patrimoniais, ambientais e paisagísticos, bem 

como dos equipamentos culturais, dados cruciais para a promoção da área de cooperação 

Algarve/Alentejo/Andaluzia e para a captação de fluxos turísticos; ii) consolidar uma oferta turística 

diversificada e alternativa, sustentável para um território transfronteiriço, com similaridades e 

especificidades muito próprias, com repercussões na economia local e no desenvolvimento regional; e, iii) 

diversificar os mercados de proveniência dos turistas e dos produtos turísticos, atuando ao nível da 

melhoria, qualificação e diferenciação de produtos turísticos, desenvolvendo uma oferta turística 

alternativa, apostando nas potencialidades do interior e da zona raiana, e que se mantenha por todo o ano. 

Pretende-se também apostar na promoção nacional e internacional da área de cooperação como um destino 

turístico de excelência. 

As atividades do projeto são a valorização do património e dos equipamentos culturais, por forma a 

consolidar a oferta cultural da região transfronteiriça e a fomentar a (re)interpretação do território; ii) a 

interligação entre as três regiões, promovendo rotas de diversa natureza, para que o visitante conheça a 

riqueza deste território. 

Os resultados previstos são: i) uma maior diversificação na oferta de atividades culturais transfronteiriças; 

ii) a valorização e recuperação do património edificado e religioso; iii) a atração de visitantes; iv) a 

promoção de uma oferta turística alternativa e diversificada, com uma oferta de produtos turísticos 

estruturados; v) a promoção de um desenvolvimento sustentável, centrado nos recursos endógenos do 

território; vi) a elaboração de uma estratégia de dinamização de atividades e promoção dos produtos 

turísticos estruturados; e, vii) a criação de itinerários devidamente identificados e com informação 

disponível, clara e objetiva para os visitantes. 

 

 

Financiamento Turismo Sustentável no Baixo/Bajo Guadiana 

Entidade País Financiamento 
Associação para o Desenvolvimento do Baixo Guadiana (ODIANA) Portugal 30.000,00€ 

Associação de Defesa do Património de Mértola (ADPM) Portugal 50.000,00€ 

Câmara Municipal de Alcoutim Portugal 400.000,00€ 

Câmara Municipal de Castro Marim Portugal 105.000,00€ 

Câmara Municipal de Mértola Portugal 150.000,00€ 

Câmara Municipal de Serpa Portugal 50.000,00€ 

Câmara Municipal de Vila Real de Santo António Portugal 48.875,18€ 

Consejería de Medio Ambiente Espanha 156.356,25€ 

Diputación de Huelva Espanha 858.897,00€ 

Dirección General de Bienes Culturales Espanha 574.103,75€ 

Total  2.423.232,25€ 

   
 

  



 

 

Título (Acrónimo): Centro de Estudos Ibéricos - Cooperação e Território: conhecimento, cultura e coesão 

territorial (0590_CEI_CYT_3_P) 

Programa: POCTEP 

Domínio cultural: 1 – Património 

Prioridade: P.4 - Cooperação e Gestão Transfronteiriça e com Países Terceiros 

Chefe de fila: Centro de Estudos Ibéricos 

Pessoa de contacto: Alexandra Correia Isidro 

Descrição 

Os principais objetivos do projeto são: i) promover o conhecimento e a qualificação do território, através da 

investigação e divulgação técnica e científica; ii) dinamizar iniciativas de cooperação socioculturais e 

educativas; e, iii) Contribuir para a coesão territorial.  

As atividades realizadas são: i) uma plataforma para o conhecimento e a qualificação do território; ii) a 

mobilidade, os eventos culturais e as iniciativas de cooperação territorial; e iii) a investigação, ação e a 

observação das dinâmicas territoriais transfronteiriças.  

Os resultados previstos são: i) contribuir para a maior permeabilidade da região fronteiriça; ii) realizar 

iniciativas de conhecimento e qualificação; iii) incrementar o papel do CEI, dinamizando intercâmbios e 

missões de internacionalização; e, iv) promover boas práticas de cooperação territorial.  

 

 

Financiamento - Centro de Estudos Ibéricos - Cooperação e Território 

Entidade País Financiamento 
Centro de Estudos Ibéricos Portugal 137.000,00€ 

Câmara Municipal da Guarda Portugal 84.069,33€ 

Universidad de Salamanca Espanha 131.250,00€ 

Total  352.319,33€ 

   
 

  



 

Título (Acrónimo): Rede Transfronteiriça de Voluntariado (0592_RTV_4_P) 

Programa: POCTEP 

Domínio cultural: 12 – Interdisciplinar 

Prioridade: P.4 - Cooperação e Gestão Transfronteiriça e com Países Terceiros 

Chefe de fila: Fundação Eugénio de Almeida 

Pessoa de contacto: Henrique Sim-Sim 

Descrição 

O objetivo central do projeto é dinamizar a cooperação transfronteiriça, através da criação de uma Rede 

Transfronteiriça de Voluntariado (RTV), assente na partilha e gestão conjunta de recursos, projetos de 

conhecimento e formação, e na replicação de boas práticas de voluntariado.  

As principais atividades são a realização de um estudo sobre voluntariado, a organização e realização de 

eventos para a promoção do voluntariado, a formação em língua portuguesa e em voluntariado e a 

implementação e dinamização da RTV.  

Os resultados previstos são um estudo sobre voluntariado, um conjunto de atividades promotoras de 

cooperação: formação, workshops, intercâmbios, encontros e a criação e implementação da RTV com recurso 

a uma plataforma web.  

 

 

Financiamento - Rede Transfronteiriça de Voluntariado 

Entidade País Financiamento 
Fundação Eugénio de Almeida Portugal 150.000,00€ 

Cruz Roja Española Espanha 58.599,45€ 

Cruz Vermelha Évora Portugal 16.019,42€ 

Total  224.618,88€ 

   
 

  



 

 

 

Instituição:   

Projeto:   

Nome do Entrevistado:   

Cargo/Responsabilidade:   

 

Questões orientativas 

 

I. Qual foi o principal motivo para apresentar uma candidatura a um projeto de CTE? 

II. Foi por sua iniciativa ou por iniciativa de um outro parceiro do projeto? Português ou 

estrangeiro? 

III. Quais as principais dificuldades sentidas na elaboração da candidatura? Em que medida a 

necessidade de cofinanciamento (de 25% do orçamento) foi um constrangimento? 

IV. Quais os principais problemas para a constituição da parceria? 

V. No que diz respeito à constituição da parceria, foi integralmente da Vossa iniciativa ou foi 

constituída em cascata? 

VI. Quais os fatores que, no Vosso entendimento, mais contribuiram para o sucesso da 

candidatura? 

VII. Que entry points aproveitaram/realçaram na vossa candidatura? 

VIII. Quais as principais dificuldades sentidas durante a execução do projeto? 

IX. Tiveram problemas de natureza técnica, administrativa ou financeira para levar a cabo o 

projeto? 

X. Experimentaram alguma fricção de tipo cultural por se tratar de parceiros de países 

diferentes? Se sim, de que tipo? 

XI. Qual a Vossa opinião sobre o papel da cultura no desenvolvimento territorial? 

XII. Consideram adequada a abordagem dos projetos de CTE na promoção da cultura? E do 

desenvolvimento regional? 

XIII. Estiveram envolvidos em outros projetos de CTE? De que tipo? Em que domínio? No 

mesmo período de programação ou em períodos precedentes? 

XIV. Em termos gerais, quais as principais fragilidades dos parceiros portugueses neste tipo de 

projetos? 

XV. Nos mesmos termos, quais os principais pontos fortes? 

XVI. Estiveram envolvidos em outros projetos de cooperação de âmbito internacional/europeu 

(não CTE)? Em que programas? Em que domínio? 



 

XVII. Pretendem candidatar-se a algum programa de CTE no próximo período de programação? 

De que tipo? No domínio cultural?  

XVIII. No contexto atual, quais as principais ameaças para os parceiros portugueses no processo 

de candidatura aos programas de CTE de âmbito cultural? 

XIX. E as principais oportunidades? 

XX. Na Vossa opinião, quais dos seguintes entry-points devem ser considerados no âmbito dos 

projetos de CTE? 

  



 

 

Instituição:   

Programa de CTE:   

Nome do Entrevistado:   

Cargo/Responsabilidade:   

 

Questões orientativas 

 

I. Quais são as principais dificuldades enfrentadas por entidades portuguesas na elaboração de 

candidaturas a programas de CTE?  

II. Em que medida a necessidade de cofinanciamento (de 25% do orçamento) lhe parece ser um 

constrangimento? 

III. Que principais problemas tem detetado ao nível da constituição de parcerias? 

IV. No programa que coordena, e no que diz respeito à constituição de parcerias, as entidades 

portuguesas tendem a tomar a iniciativa ou a juntar-se a equipas lideradas por outros? 

V. Em sua opinião, porque é que nos programas de CTE em geral, as entidades portuguesas 

aparecem relativamente menos em posição de liderança de projetos do que congéneres de 

países de dimensão similar? 

VI. Quais os fatores que, no seu entendimento, mais contribuem para o sucesso das candidaturas? 

VII. Que entry points têm sido aproveitados ao nível de projetos de âmbito cultural? 

VIII. Quais os principais problemas detetados durante a execução dos projetos? 

IX. Qual a sua opinião sobre o papel da cultura no desenvolvimento territorial? 

X. Considera adequada a abordagem dos projectos de CTE na promoção da cultura? E do 

desenvolvimento regional? 

XI. Em termos gerais, quais as principais fragilidades dos parceiros portugueses neste tipo de 

projetos? 

XII. Nos mesmos termos, quais os principais pontos fortes? 

XIII. No contexto atual, quais as principais ameaças para os parceiros portugueses no processo de 

candidatura aos programas de CTE de âmbito cultural? 

XIV. E as principais oportunidades? 

XV. Na sua opinião, que entry-points devem ser considerados no âmbito dos projetos de CTE? 

  



 

 

 

Nome Entidade Projeto Programa 

Ana Isa Coelho Comunidade Intermunicipal 

do Alentejo Central 

(CIMAC) 

Incubators for cultural enterprises Programa MED  

Gisela Ferreira Comissão de Coordenação 

de Desenvolvimento 

Regional – Norte (CCDR-N) 

Instâncias territoriais de cooperação: 

comunidade de trabalho Galícia-Norte 

de Portugal e agrupamento europeu de 

cooperação territorial Galícia-Norte de 

Portugal 

POCTEP 

Helena Fernandes Administração dos Portos 

do Douro e Leixões (APDL) 

Cruise Atlantic Europe Espaço 

Atlântico 

Miguel Silvestre Câmara Municipal de 

Óbidos  

Creative Clusters URBACT II 

Nuno Almeida Comissão de Coordenação 

de Desenvolvimento 

Regional – Norte (CCDR-N) 

VITOUR LANDSCAPES Interreg IVC 
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Nome Entidade Função 

Daniel Clément Secretariado Técnico Conjunto do PO de 

Cooperação Transnacional Espaço Atlântico 

Diretor do Secretariado Técnico 

Isabel Gonçalves Instituto Financeiro para o Desenvolvimento 

Regional (IFDR) / Agência para o 

Desenvolvimento e Coesão (ADC) 

Membro da equipa da Dra. Raquel 

Rocha encarregue do programa de 

cooperação transnacional SUDOE 

João Bule Instituto Financeiro para o Desenvolvimento 

Regional (IFDR) / Agência para o 

Desenvolvimento e Coesão (ADC) 

Coordenador nacional do Programa de 

Cooperação Transfronteiriça Espanha-

Portugal (POCTEP) 

Júlia Abrantes Comissão de Coordenação de Desenvolvimento 

Regional – Norte (CCDR-N) 

Chefe da Divisão de Gestão dos 

Programas de Cooperação 

Transfronteiriça 

Nuno Almeida Comissão de Coordenação de Desenvolvimento 

Regional – Norte (CCDR-N) 

Coordenador da Unidade para a 

Cooperação Estratégica 

Raquel Rocha Instituto Financeiro para o Desenvolvimento 

Regional (IFDR) / Agência para o 

Desenvolvimento e Coesão (ADC) 

Coordenação nacional de todos os 

programas de CTE exceto o POCTEP 

Teresa Lameiras Secretariado Técnico Conjunto do PO de 

Cooperação Transnacional Espaço Atlântico 

Autoridade de Gestão 

 


