
 

            
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Cooperação Territorial 
Europeia e Cultura 

Sumário Executivo 

Universidade do Minho 
Núcleo de Investigação em 

Políticas Económicas - NIPE 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Cooperação Territorial 
Europeia e Cultura 

Sumário Executivo 



 

ficha técnica 
 

Título 

Cooperação Territorial Europeia e Cultura 

Abril | 2014 

 

Promotor 

Gabinete de Estratégia, Planeamento e Avaliação Culturais  

Secretaria de Estado da Cultura 

 

Autoria 

Universidade do Minho 

Núcleo de Investigação em Políticas Económicas - NIPE 

 

Equipa Técnica 

Francisco José Veiga (Coordenador) 

Francisco Carballo-Cruz 

Linda Gonçalves Veiga 

 



 

 

 

Nos primeiros anos deste 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 Territorial Europeia (CTE) desenvolve-se em três âmbitos: a cooperação 

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

ser um dos objetivos da política de coesão no período de programação 2014-2020. Nas 

propostas de Regulamentos da Comissão, a cultura é referida no contexto da proteção, 

promoção e desenvolvimento da herança cultural, no objetivo 6 do FEDER. A maioria dos 11 

objetivos temáticos permite a inclusão de iniciativas de índole cultural ou relacionadas com a 

cultura. 

O objeto deste estudo é a análise da inter-relação entre Cooperação Territorial Europeia e 

Cultura. À componente de análise acresce uma componente estratégica de identificação de 

oportunidades de financiamento para a cultura em Portugal, no âmbito deste tipo de 

programas. Os principais objetivos do trabalho consistem em: i) analisar sinteticamente a 

história da política de coesão e da 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 próximo período 

de programação; 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. 

 

 

O estudo enquadra-se na linha de investigação sobre o setor da Cultura, mobilizando 

experiências de pesquisa e capitalizando o acervo de conhecimentos produzidos nesta área. A 

abordagem metodológica, descrita pormenorizadamente na Parte III do Relatório Final do 

estudo, assenta numa perspetiva multi-método, em linha com as melhores práticas, que 

combina 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 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. 

 

  



 

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

baseados na cultura e dos primeiros estudos sobre a dimensão económica do setor cultural e 

criativo da Europa revelarem números muito significativos, o reconhecimento da 

importância da cultura para a competitividade estratégica da Europa ainda se encontra 

subestimado. 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 o aumento da percentagem de fundos estruturais destinada ao apoio a 

iniciativas culturais.  

A transversalidade que tem caraterizado a cultura nos últimos anos fazem dela um elemento 

a não descurar nas políticas de inovação e de coesão de modo a que estas possam atingir os 

objetivos a que se propõem. As políticas de inovação propõem um conceito abrangente de 

inovação baseado nos recursos culturais e criativos. Por sua vez, as políticas regionais 

salientam o papel da cultura na promoção da atratividade das regiões e a posição estratégica 

das Indústrias Culturais e Criativas (ICC) para estabelecerem a ligação entre a criatividade e a 

inovação aos níveis local e regional. 

As ICC constituem uma componente cada vez mais importante nas 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. 

A aprovação, em 2007, da Agenda Europeia para a Cultura 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.  

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

Conselho da União Europeia reiterou, em 2010, a importância de integrar a cultura como 

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

investimento na cultura e nas 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 permitem 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. 

A cultura assume, assim, um papel cada vez mais determinante enquanto elemento 

estratégico indutor de competitividade aos territórios, gerador de emprego e riqueza, 

dinamizador da coesão social e territorial e instrumento de afirmação internacional das 

comunidades e é ao nível local e regional que o seu papel é mais preponderante. A promoção 

da cultura contribui para a melhoria das competências, do emprego e da coesão social; a 

melhoria da imagem territorial e o aumento da atratividade; o desenvolvimento da economia 

e de novas formas de empreendedorismo e inovação; e a proteção e a promoção do 

património como uma fonte de identidade comum. 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.  

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, possibilitando o surgimento de condições 

para utilização dos fundos neste domínio. Estas matérias são analisadas detalhadamente na 

Parte V do Relatório Final deste estudo. 

  



 

 
Na Parte VI do estudo são apresentados os resultados do levantamento exaustivo e da análise 

da informação disponível sobre projetos de Cooperação Territorial Europeia (CTE) 

financiados com fundos europeus, com destaque para os que têm componente cultural e para 

a participação portuguesa nos mesmos. Com efeito, trata-se da análise mais completa de que 

temos conhecimento de projetos de CTE de âmbito cultural. Neste sumário executivo 

apresenta-se um breve resumo dessa análise. 

Na tabela abaixo são reportados os dados relativos ao número de projetos de CTE, o número 

de parceiros (entidades) envolvidos nos mesmos e o respetivo financiamento europeu, ao 

abrigo do Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (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. 

 

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. IFDR e Urbact Secretariat. 

 

Tal como se pode constatar, 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 mais que triplica, 

passando de 1.801 M€ (milhões de euros) para 6.471 M€. 

A informação relativa aos projetos de CTE com componente cultural é reportada na tabela 

abaixo. Com base na definição abrangente1 de projetos da área da cultura foram identificados 

656 projetos e 3.498 parceiros em 2000-2006 e 1.216 projetos e 5.866 parceiros em 2007-

2013. Mais uma vez, 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, que mais que triplica de 

um período de programação para o outro, atingindo um montante de cerca de 992 M€ em 

2007-2013, correspondente a 17,1% do financiamento total de 6.471 M€ para projetos de 

cooperação territorial. 

 

Projetos de Cooperação Territorial Europeia da área da Cultura 

 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 409 1.001 70.805.537,37 1.071 4.385 779.897.683,76 

Transnacional 188 2.002 189.357.889,62 94 885 144.305.593,73 

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), IFDR e Urbact Secretariat. 

 

Na figura da próxima página são ilustradas as percentagens de projetos liderados e de 

parceiros na área da cultura em Portugal e em quatro países com população similar. Verifica-

se a baixa percentagem (1,1%) de projetos liderados por entidades portuguesas, 

consideravelmente inferior à dos outros quatro países. Com efeito, só 13 projetos da área da 

cultura têm entidades portuguesas como chefes de fila no período 2007-2013. Já a Grécia e a 

Hungria, por exemplo, lideram 59 e 58 projetos, respetivamente. Com exceção da Bélgica, 

Portugal apresenta um menor número de parceiros do que os quatro países de dimensão 

populacional similar. Mas, novamente, Portugal apresenta o pior rácio de projetos liderados 

                                    
1 Neste estudo foram usadas duas definições de projetos culturais: uma definição restrita que só contempla os projetos para os 

quais uma das palavras-chave na base de dados da KEEP é "Cultural Heritage and Arts" ou cujos eixos/prioridades mencionam 

explicitamente a cultura; e uma definição abrangente que inclui adicionalmente os projetos cujo título ou descrição indicia 

serem de âmbito cultural. Neste sumário executivo são sempre apresentados os valores relativos à definição abrangente. 



 

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. 

 

Projetos da área da Cultura e parceiros por país 

 
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). IFDR e Urbact Secretariat 

 

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 PO de Cooperação Transfronteiriça Espanha-Portugal (POCTEP) é o 

que se destaca, contribuindo com mais de metade dos projetos (48) e com cerca de dois 

terços dos parceiros (139) e do financiamento (15,9 M€). Segue-se o programa Interreg IVC, 

com 18 parceiros e 2,3 M€ de financiamento. Já para os programas ENPI MED CBC e 

ESPON não há qualquer projeto da área da cultura com parceiros portugueses. 

A distribuição de projetos, parceiros e financiamento por domínio cultural é apresentada na 

figura da próxima página. 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 nos três primeiros lugares o Património e o domínio Interdisciplinar, com 

pesos a rondar os 20%. Os restantes domínios culturais têm pesos relativamente pequenos e 
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salienta-se o facto de não se ter encontrado quaisquer projetos com parceiros portugueses 

nos domínios dos Arquivos, Bibliotecas, Arquitetura e Publicidade. 

 

Projetos, parceiros e financiamento por domínio 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). IFDR e Urbact Secretariat 

 

Das 190 entidades portuguesas parceiras de projetos com conteúdo cultural, mais de metade 

(102 ou 54%) são autarquias locais (ver figura da próxima página). 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. Finalmente, 

relativamente ao financiamento, a distribuição é quase igual à dos parceiros, destacando-se 

as autarquias totais com 56% do financiamento, num montante de cerca de 12 milhões de 

euros.  
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Líderes, parceiros e financiamento por tipo de agente 

 
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). IFDR e Urbact Secretariat 

 

Cruzando os domínios culturais e os tipos de agentes 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 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 no domínio do Património. 

A repartição por país do financiamento para projetos com conteúdo cultural em cada um dos 

nove programas de CTE em que Portugal participa é ilustrada na figura da próxima página. 

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 espanhóis, 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 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. 
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Financiamento para projetos da área da Cultura por programa e país 

 

 
 

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). IFDR e Urbact Secretariat 
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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 período de programação 2007-2013. Para validar a informação obtida e conhecer o 

funcionamento dos programas, foram igualmente entrevistados responsáveis de Autoridades 

de Gestão dos Programas (Espaço Atlântico), Responsáveis Regionais pela Gestão de 

Programas de CTE (CCDR-N) e Coordenadores Nacionais de Programas de CTE (IFDR). 

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 e o contributo para a conceção de políticas 

públicas eficazes. 

Relativamente ao sucesso das candidaturas, 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. 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 ficarem refletidas nos 

projetos. Apesar da maioria das experiências com consultoras não ser a melhor, o apoio das 

mesmas revela-se especialmente importante para entidades que não disponham de recursos 

humanos suficientes para lidar com a carga burocrática inerente à preparação de uma 

candidatura e à execução de um projeto. 

Um motivo de preocupação acerca dos projetos financiados é o escasso número de parceiros 

e chefes de fila portugueses em alguns programas de CTE. Embora a menor capacidade 

administrativa e financeira e a menor iniciativa das entidades portuguesas face às suas 

congéneres europeias contribua certamente para que assumam menos frequentemente 

papéis de liderança, o FEDER indicativo de Portugal nos programas de CTE limita 

fortemente o número de chefes de fila e o financiamento global obtido por entidades 

portuguesas. Isto porque, sendo a aprovação dos projetos feita por consenso dos países 

participantes em cada programa, por muito boas que sejam as candidaturas portuguesas, 



 

dificilmente os restantes países aceitam ceder a Portugal parte dos seus montantes 

indicativos FEDER. 

Relativamente à fase de execução, os entrevistados apontaram que, regra geral, os projetos 

tiveram um desempenho técnico em linha com o esperado ou inclusivamente superior. 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. No 

entanto, a execução financeira tem sido relativamente baixa. Por um lado, porque os cortes 

nas dotações financeiras de muitas das entidades envolvidas, sobretudo as públicas, geraram 

grandes dificuldades ao financiamento das atividades previstas. Por outro lado, o caráter 

reembolsável das despesas e a ausência de adiantamentos na maioria dos programas criou 

graves entraves à execução dos projetos, pois o tempo de espera entre a realização da despesa 

e o reembolso efetivo da mesma pode ultrapassar os seis meses, chegando por vezes aos doze 

meses. Aliada à carga financeira está a carga administrativa dos projetos, que é bastante 

pesada, sobretudo para os chefes de fila. 

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 anos. Como aspetos negativos foram elencados a dificuldade para 

lidar com as consultoras que operam no mercado de projetos e a escassa capacidade das 

entidades portuguesas para divulgar os seus resultados. 

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. Os entrevistados indicaram também a preocupação 

dos chefes de fila portugueses com o envolvimento dos parceiros. 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. 

  



 

 

A estratégia Portuguesa no âmbito da Cooperação Territorial Europeia abrange quatro 

domínios: Ibérico, Atlântico, Mediterrânico e Extra-UE (Norte de África). 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, as principais 

oportunidades que se pretendem promover no contexto dos programas de CTE em Portugal, 

no próximo período de programação, são as seguintes: i) A valorização do conhecimento e da 

inovação no quadro da Estratégia Europa 2020; ii) A melhoria da competitividade das PME; 

iii) A adaptação às alterações climáticas e a prevenção e gestão de riscos; iv) A proteção do 

meio ambiente e a eficiência de recursos; e, v) O emprego e a mobilidade laboral. 

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) e as prioridades de 

intervenção estão articuladas com as grandes linhas de orientação do mesmo. Pretende-se 

também concentrar os recursos dos programas de CTE em intervenções que potenciem as 

prioridades de investimento definidas nos programas operacionais regionais. 

A dotação prevista para os programas de CTE para Portugal, no próximo período de 

programação, 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. 

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. 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. 



 

Na Parte VIII deste estudo são 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 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. Os entry-points propostos concentram-se nos programas de CTE 

com maior interesse para as entidades portuguesas, por serem representativos de 

aproximadamente 85% dos fundos disponíveis: Cooperação Transfronteiriça Espanha-

Portugal, Espaço Atlântico, SUDOE e INTERREG Europe. 

O estudo inclui uma análise SWOT à ligação entre Cultura (entidades e responsáveis políticos 

do setor) e 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 próximo período de programação. A finalidade última deste exercício de 

diagnóstico é contribuir para a fundamentação das recomendações efetuadas, as quais 

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 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. 

  



 

 

Atendendo a que as principais conclusões do estudo já foram descritas ao longo deste 

Sumário Executivo, apresentam-se nesta secção as principais 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 (SEC) deve promover 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 SEC deve promover, junto das autoridades 

portuguesas com responsabilidade em matéria de programação, a inclusão de entry-

points que permitam desenvolver iniciativas de base cultural nesses programas; 

3. A SEC deve delinear, juntamente com as entidades do sector, uma estratégia clara 

para a utilização dos fundos destes programas, maximizando as possibilidades de 

obter aprovação em projetos em que participem entidades portuguesas; 

4. A SEC deve promover um diálogo com outras entidades, nomeadamente com os 

municípios, e com as CCDR, para garantir a coerência das políticas culturais, a 

concertação estratégica e uma abordagem eficiente para a participação nos programas 

de CTE; 

5. A SEC, 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 (ADC), as CCDR e as Autoridades de 

Gestão dos Programas; 

6. Dado que em alguns programas a seleção de projetos não responde apenas a uma 

lógica concorrencial, a SEC deve estar atenta às oportunidades que possam surgir ao 

longo da execução dos programas; 

7. A SEC deve promover junto da ADC e das CCDR uma bolsa de potenciais parceiros 

com interesse e capacidade em participar nos programas de CTE, facilitando, desta 

forma, a sua integração em parcerias e a sua participação em redes de intercâmbio de 

experiências e boas práticas; 



 

8. Para a constituição dessa bolsa de entidades, 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; 

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 

SEC 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.; 

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; 

12. Em relação à operacionalização das candidaturas, seria pertinente efetuar um 

levantamento das consultoras que operam no mercado dos projetos de CTE e reunir 

com algumas delas para entender a sua forma de operar e tirar partido da sua 

experiência; 

13. Para facilitar a execução dos programas, a SEC, no âmbito dos contactos políticos com 

a SE do Desenvolvimento Regional, deve impulsionar a simplificação dos 

procedimentos de controlo dos projetos por parte da ADC; 

14. A SEC 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; 

15. A propósito do potencial reforço do objetivo de CTE, a SEC 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 quais se 

partilhem elementos identitários relevantes, tais como a língua, a cultura ou o 

património. 

 


