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No âmbito da primeira convocatória, encerrada no dia

06/04/2017, foram aprovados 135 projetos de um total de 456

candidaturas apresentadas com um investimento com impacto

no território de aproximadamente (181 M€ FEDER). À data de

31/12/2019, 13 deles já tinham terminado as suas atividades e

está previsto que a maioria dos restantes o faça em 2020. 

 

Relativamente à segunda convocatória, durante o primeiro

trimestre de 2019, foi levada a cabo a fase final do processo de

instrução, o qual ficou concluído com a resolução do Comité de

Gestão do Programa de 28/03/2019 que aprovou 96 projetos de

295 candidaturas apresentadas (investimento aproximado de

112M€, 84 M€ FEDER).

 

O Programa de cooperação transfronteiriça Interreg Espanha-Portugal (POCTEP) 2014-
2020 já atribuiu mais de 90% da sua dotação financeira que, após a inclusão dos fundos
provenientes do Programa ENI CBS Mid Atlantique (reprogramação aprovada em 2018),
ascende a 484.250.377 € (365.769.686 € FEDER). Até à data foram lançadas três
convocatórias nas quais se aprovaram 234 projetos (ver ANEXO I) e 11 operações de
assistência técnica para a gestão do Programa.

234 projetos: a família cresce
3 convocatórias, 90% dos recursos atribuídos

Na terceira convocatória (projetos estratégicos ou estruturantes), concluída no dia 30/10/2018,

foram aprovados 3 projetos de 5 candidaturas apresentadas (investimento aproximado de 73

M€, 55 M€ FEDER).
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Acompanhamento pormenorizado da despesa incluída no

circuito financeiro nas suas diferentes fases e acompanhamento

dos projetos (atendimento telefónico, reuniões, etc.)

Ampliação dos prazos de execução concedendo prorrogações aos

projetos aprovados na primeira convocatória, após a análise das

necessidades existentes e da situação do Programa.

 

Em 2019 foram enviadas 7 Declarações de Despesa à

Comissão Europeia (CE). O montante total da despesa

certificada pelo Programa à data de 31/12/2019 ascendia a

56.313.206,37 € (42.172.897,67 € FEDER), o que representa

11,63% de execução global.

Execução financeira

Execução geral do programa

Considerando o montante incluído nas validações apresentadas pelos beneficiários antes de

serem auditadas, o número ultrapassa os 103 M€ (mais de 21% de execução).

 

Para incentivar a execução do Programa, a Autoridade de Gestão, em colaboração com as

restantes estruturas de gestão, desenvolveu, durante o 2018 e 2019, uma série de medidas:

Possibilidade de atualizar o orçamento passando para 2020 os montantes não executados
das anualidades anteriores para os projetos da segunda convocatória.

 

Graças a estas medidas foi possível cumprir os objetivos financeiros da regra N+3 e o quadro de

desempenho.

Execução física

A execução física experienciou uma evolução muito positiva, à

luz dos dados obtidos através dos indicadores de realização. 

 

Neste sentido, os valores alcançados em 2019 para 12 dos 19
indicadores aumentaram em mais do dobro relativamente aos

de 2018.

 

A Decisão de Execução da CE de 31/07/2019, confirmava o

cumprimento por parte do Programa dos objetivos

estabelecidos no quadro de desempenho, tanto no que se

referia a indicadores financeiros, como de realização.

 
 

Estes importantes avanços foram fruto de um trabalho
exaustivo e continuado de assessoria, acompanhamento e

revisão das informações transmitidas por cada entidade

beneficiária.

Entre os sucessos do Programa, 4 579
empresas beneficiaram de apoios e
ajudas.

252 trabalham a tempo inteiro em tarefas de
investigação 
801 empresas cooperam com centros de
investigação.

Mais de 4 milhões de pessoas beneficiaram
de iniciativas transfronteiriças. 

Graças a estas medidas
foi possível cumprir
com a regra N+3 e o
quadro de desempenho
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Eficácia e impacto
Em 2019 foi levada a cabo a avaliação de eficiência e eficácia do Programa, da estratégia de

comunicação, bem como da avaliação preliminar de impacto. Através de ditas avaliações
externas foi analisado o desempenho do Programa até 31/12/2018.

Processos de convocatória e seleção de projetos: os

instrumentos do POCTEP são pertinentes e adequados para o

desenvolvimento de iniciativas alinhadas com a estratégia

europeia de cooperação transfronteiriça em geral, e com as

necessidades reais das entidades em particular.

Informação, comunicação e visibilidade (ICV): as atividades

do Programa tiveram uma cobertura adequada nos meios de

comunicação. 

Cabe destacar as seguintes conclusões:

 

 

A quantidade de projetos com um elevado
número de beneficiários mostra a
capacidade de criar alianças no território.

Coopera 2020: a nossa ferramenta de
gestão e acompanhamento
Durante o ano de 2019, foram desenvolvidos no sistema de
informação do Programa vários módulos associados ao

circuito financeiro, e implementadas melhorias em módulos

já existentes, fundamentalmente relacionadas com a

possibilidade de extrair dados através de downloads que

facilitam o acompanhamento dos projetos.

 

Entre os avanços mais importantes cabe ressaltar: o módulo de pagamentos, o módulo de

controlos e o circuito de certificação de despesa negativa, e o módulo de contas anuais.

Dados ambientais: cerca de 37% dos projetos realizam ações em

espaços incluídos na Rede Natura 2000 e 25,3% afirmam ter efeito

positivo na luta contra as alterações climáticas.

Perceção maioritária das entidades beneficiárias: verifica-se um

avanço no cumprimento dos objetivos do POCTEP, em especial no

desenvolvimento de estratégias transfronteiriças de cooperação.

Além disso, reconhecem que os projetos aprovados são um fator

de impulso para melhorar a competitividade da área

transfronteiriça.

Indicadores de resultado: refletem um elevado cumprimento
dos objetivos, uma vez que a maioria mostra uma evolução

favorável.

 

 

 

Agentes chave no território POCTEP: destaca-se a presença dos agentes institucionais e é

significativa a quantidade de projetos com um elevado número de beneficiários, o que

demonstra a capacidade de criar alianças no território.

Foram criados ou reabilitados
320.142,50 m2 de espaços abertos em
zonas urbanas.
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Meios de Comunicação: #HistóriasIbéricas

Em 2019 foram encetados esforços especiais para a visibilidade

externa que se traduziram em media requests de meios de

comunicação como, por exemplo, o El País ou o Canal Sur e,

especialmente, na pioneira colaboração informativa com as

agências de notícias EFE e LUSA, "Historias Ibéricas". 
 

O resultado foram mais de 100 histórias multimédia que

mostraram os resultados dos projetos, para o qual o POCTEP

colaborou ativamente, e que tiveram grande impacto nos meios
de comunicação de Espanha e de Portugal. 

 

Esta iniciativa culminou com o Fórum de Historias Ibéricas - 30
anos de Interreg na Europa, retransmitido ao vivo e no qual

participaram as autoridades nacionais e regionais do Programa,

beneficiários de projetos POCTEP e representantes da Comissão

Europeia como, por exemplo, a comissária de Coesão e Reformas

e a presença do Diretor Adjunto da Unidade Espanha-Portugal de

DG Regio (MAIS informações).

 

 

O Twitter continuou como a rede com maior crescimento. Em 2019, o

alcance foi de 310 000 utilizadores, um crescimento de 150%.

O canal POCTEP no YouTube obteve em 2019, quase metade das

visualizações do canal desde que foi criado: 5 717, em 2019, perante 12

534 visualizações totais acumuladas.

Deu-se prioridade à divulgação de conteúdos multimédia em todas as

redes e da newsletter, semanal - quinzenal, com 3 720 subscritores

Em 2019, continuou-se a apostar fortemente na comunicação digital que

manteve a sua tendência crescente nas redes sociais. 

 

 

 

Twitter e YouTube,
as redes com
maior crescimento

2019 foi um ano marcado por uma intensa atividade,
destacando-se principalmente a visibilidade em meios
de comunicação, as ações de capitalização, as
atividades com a cidadania e o crescimento das
estatísticas nas redes sociais.

Informações, comunicação e visibilidade (ICV)

Um ano de visibilidade e alianças

• VER: Vídeo resumo do 2019

Foram concedidas entrevistas a meios como,
por exemplo, a agência EFE, o El País, o Canal
Sur e a Rádio Nacional de Espanha RNE.

Comunicação digital - @poctep

As histórias mostraram «o lado
humano» dos projetos e celebraram
30 anos de Interreg.

• VER: Vídeo resumo de HistoriasIbéricas
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https://www.youtube.com/watch?v=XqsS5XhEvsM&list=PLrjPUZyz4QeL4Ubmh9POCcwLfRiwL41Hn&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=XqsS5XhEvsM&list=PLrjPUZyz4QeL4Ubmh9POCcwLfRiwL41Hn&index=5
https://www.youtube.com/watch?time_continue=234&v=CIs58dhYUpM&feature=emb_title
https://www.poctep.eu/es/2014-2020/el-foro-historias-ib%C3%A9ricas-celebra-30-a%C3%B1os-de-interreg
https://www.youtube.com/watch?v=XqsS5XhEvsM&list=PLrjPUZyz4QeL4Ubmh9POCcwLfRiwL41Hn&index=5
https://twitter.com/poctep
https://www.youtube.com/channel/UCOTzMDuLdFEs9VNfg8q4Urg
https://twitter.com/poctep/status/1212523288410382341
https://www.youtube.com/watch?time_continue=234&v=CIs58dhYUpM&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=XqsS5XhEvsM&list=PLrjPUZyz4QeL4Ubmh9POCcwLfRiwL41Hn&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=XqsS5XhEvsM&list=PLrjPUZyz4QeL4Ubmh9POCcwLfRiwL41Hn&index=5


Também participamos na rede Interact de Alterações Climáticas, o que culminou com a

inclusão de dois projetos POCTEP no ebook temático Interreg tackling climate change e com a

apresentação do Programa na Cimeira do Clima COP25 das Nações Unidas em Madrid (dezembro

de 2019).

 

Acima: Seminário de beneficiários da segunda
convocação em Sevilha (12 de dezembro). Abaixo,
projetos de Reunião de Turismo em Badajoz
(23/11/19).

Além do contacto regular de apoio à gestão dos projetos,

destacam-se atividades de formação como, por exemplo,

os seminários para beneficiários da segunda

convocatória (dois em Madrid e um em Sevilha) e o

seminário para beneficiários dos projetos estruturantes

(Huelva) VER streaming. Por outro lado, foi realizado em

Badajoz um seminário de capitalização para projetos da

temática de turismo e património.

Em 2019, o POCTEP também colaborou com outras
entidades favorecendo o intercâmbio de boas práticas
ao longo da Raia e na Europa.

 

Assim, participou-se em várias ações de comunicação da
Comissão Europeia (prémios REGIOSTARS, Road Trip,

iniciativa IVY, etc.) e em 6 workshops ou ações de
comunicação de Interact, entre eles o seminário de
capitalização realizado em junho em Atenas.

Capitalização e formação

Esquerda e centro: a Autoridade de Gestão apresenta o Programa na Cimeira do Clima da ONU COP 25 (07/12/2019); direita: apresentação POCTEP
perante a delegação Peru-Equador (Badajoz, 16/10/2019).

Também foram partilhadas experiências em

eventos como, por exemplo, a apresentação de

resultados de cooperação transfronteiriça Galiza
de Portugal, o EUROACE Ecodesign Meeting ou

a Feira Hispanolusa FEHISPOR, onde o POCTEP

teve um stand próprio (foto da direita).

 

Outro exemplo de colaboração com outras

entidades foi a apresentação perante uma

delegação do Peru e do Equador, da

experiência em Cooperação Transfronteiriça

Espanha-Portugal (outubro de 2019, FUNDECYT

Badajoz).
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https://www.poctep.eu/es/29%20de%20mayo%3A%20Seminario%20de%20Proyectos%20Estrategicos%20o%20Estructurantes%20en%20Huelvahttp:/www.interact-eu.net/library#2801-interreg-addressing-climate-change-power-cooperation-greener-europe
http://www.interact-eu.net/library#2801-interreg-addressing-climate-change-power-cooperation-greener-europe
https://www.poctep.eu/es/2014-2020/el-poctep-comparte-experiencias-sobre-cambio-clim%C3%A1tico-en-la-cop25
https://www.poctep.eu/es/1%C2%BA-seminario-financiero-para-beneficiarios-y-controladores-de-age-madrid-31052018#overlay-context=es/2014-2020/comunicaci%25C3%25B3n
https://www.poctep.eu/es/seminario-de-proyectos-de-la-2%C2%AA-convocatoria-sevilla-121219#overlay-context=es/2014-2020/comunicaci%25C3%25B3n
https://www.poctep.eu/es/29%20de%20mayo%3A%20Seminario%20de%20Proyectos%20Estrategicos%20o%20Estructurantes%20en%20Huelva
https://poctep.eu/en/2014-2020/encuentro-de-proyectos-de-turismo-interreg-espa%C3%B1a-portugal


206 webs (2,78 milhões de visitas)
297 redes sociais e 59 apps
822 vídeos produzidos (1)
234 logótipos e 471 folhetos criados
1 840 eventos (357 580 assistentes) (2)

1 895 actos de difusão nos meios
19 544 aparições em meios
485 estudos publicados (3)

 

Em 2019, o Secretariado Conjunto levou a cabo 5 ações para divulgar os êxitos e benefícios da

cooperação europeia com o objetivo de chegar a diferentes públicos: desde alunos de nível

primário e secundário, a universitários e jornalistas, com a colaboração de beneficiários de
projetos POCTEP

EC DAY - European Cooperation Day

(VER mais).

Entrevista EFE Histórias Ibéricas (VIDEO)

"Juegos Rayanos" (Eurociudad Elvas-Badajoz-
Campomayor, proyecto EUROBEC)

Taller medioambiental y Karts eléctricos por la
movilidad sostenible (Proyecto RED URBANSOL)

Exposição Interativa na Universidade de
Extremadura em Cáceres (projetos 4ie / 4ie plus)

Workshop de adaptação às alterações
climáticas, Cruz Vermelha Espanha
Portugal (projeto CVPCRE / UNITE)

Comunicação dos projetos POCTEP

SC POCTEP EC Day 2019

O programa apoiou os 234 projetos nas suas

atividades de informação, comunicação e

visibilidade (ICV) para um efeito multiplicador

das suas ações e resultados. 

 

No âmbito dessas ações, até à data, os projetos

comunicaram a elaboração de inúmeros

produtos, destacando: 
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(1) promocionais, entrevistas, ofertas formativas, clips para redes, etc.
(2) apresentações, fóruns, ações formativas, workshops de sensibilização, etc.
(3) estudos científicos, de mercado, relatórios setoriais, etc.

https://euractiv.es/section/historias-ibericas-de-cohesion/news/los-ninos-protagonistas-de-la-cooperacion-europea-entre-espana-y-portugal/
https://www.poctep.eu/es/2014-2020/poctep-celebra-el-d%C3%ADa-de-la-cooperaci%C3%B3n-europea-con-varias-acciones
https://euractiv.es/section/historias-ibericas-de-cohesion/news/los-ninos-protagonistas-de-la-cooperacion-europea-entre-espana-y-portugal/
https://www.poctep.eu/es/2014-2020/eurobec-construyendo-la-eurociudad-badajoz-elvas-campomayor
https://www.poctep.eu/es/2014-2020/red-de-urbanismo-sostenible-e-inteligente-en-euroace-0
https://www.poctep.eu/es/2014-2020/instituto-internacional-de-investiga%C3%A7%C3%A3o-e-inova%C3%A7%C3%A3o-do-envelhecimento
https://www.poctep.eu/es/2014-2020/instituto-internacional-de-investigaci%C3%B3n-e-innovaci%C3%B3n-del-envejecimiento
https://www.poctep.eu/es/2014-2020/unidades-transfronterizas-de-sensibilizaci%C3%B3n-protecci%C3%B3n-e-intervenci%C3%B3n-en-emergencias


Anexo I - Distribuição de projetos aprovados nas três
convocatórias por eixo e área de cooperação

Anexo II - Principais dados de execução financeira e física
por eixo prioritário até 31/12/19
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Anexo III - Informação, comunicação e visibilidade

Publicação: 18 projetos de turismo (ES / PT)

Featured: 14 Sustainable development projects (EN)

Interact E-book: Interreg addressing Climate Change
(Featured POCTEP projects CILIFO & MARRISK

Díptico Programa Interreg España-Portugal (ES / PT)
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https://www.poctep.eu/sites/default/files/18_proyectos_vff.pdf
https://poctep.eu/sites/default/files/poctep_14_sustainable_projects.pdf
http://www.interact-eu.net/library#2801-interreg-addressing-climate-change-power-cooperation-greener-europe
https://www.poctep.es/sites/default/files/diptico_poctep_2019.pdf

